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Projekt Mreže šol 1 je povezal OŠ DOB in nam pomagal pri vzpostavitvi 

skupne vizije, ki pravi: 

 

 

 

 

 

ZNANJE,  

        

           SODELOVANJE  

                     

                     IN PRIJETNO OKOLJE  

 

                           

SESTAVLJAJO  MOZAIK NAŠE ŠOLE. 
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1 UVOD 

Osnovna šola Dob je vzgojno-izobraževalni zavod in je organizirana kot centralna šola s 

Podružnično šolo Krtina. 

 

Izhodišča za njeno delovanje so: 

• veljavna šolska zakonodaja, 

• letni delovni načrt šole, 

• pobude in smernice staršev ter lokalne skupnosti. 

 

Materialno osnovo za delo šoli zagotavljajo proračun MŠŠ, občinski proračun in soudeležba 

staršev. 

 

2  URESNIČEVANJE PROGRAMA IN DELA ŠOLE 

Osnove za načrtovanje programa in dela šole 

Temeljni dokument, s katerim šola skupaj z lokalno skupnostjo zagotavlja sistematično 

uresničevanje ciljev in nalog, je Letni delovni načrt šole. V njem šola določi obseg, vsebino in 

organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela ter pogoje za njegovo uresničitev. 

Dosežke spremljajo ravnatelj, strokovni organi in organi upravljanja ter nosilci posameznih nalog 

skozi celo šolsko leto. 

Večjih odstopanj pri uresničevanju LDN 2016/17 ni bilo; ponovno lahko potrdim, da je bila 

ustvarjalnost na vseh področjih delovanja OŠ Dob v tem šolskem letu odlična in z manj težavami 

pri urejanju dokumentacije: e-dnevniki, e-redovalnice. Program Lopolis nam je bil v letošnjem 

šolskem letu v pomoč, odzivnost kar hitra in novitete vse bolj v skladu z našimi željami in 

pobudami, si pa želimo, da bi bil še bolj dostopen in fleksibilen. 

 

Osnovni podatki 

V šolskem letu 2016/17 smo izvajali program devetletne šole, ki je potekal na matični šoli v Dobu, 

in sicer v 18 čistih oddelkih ter petih oddelkih podaljšanega bivanja, na podružnični šoli pa v 5 čistih 

oddelkih ter dveh oddelkih podaljšanega bivanja.  

Pouk je obiskovalo 515 učencev. 
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Osnovna šola Dob in  Podružnična šola Krtina 

 

Program Število  oddelkov Število učencev 

OŠ Dob matična šola 18 420 

Podružnična šola Krtina  5  95 

   

Skupaj 23 515 

 

 

2.1  Splošni uspeh ob koncu šolskega leta 2016/17 

 

Uspešnost učencev: od 515 učencev jih je bilo uspešnih 512, kar je 99,4 % uspešnost. 

Neuspešnost učencev: 4 učenci (1 učenka 3. razreda, 1 učenec 1. razreda, 1 učenka 4. razreda 

in 1. učenec 7. razreda) so bili neuspešni, saj niso dosegli minimalnih standardov znanja, kar je 0,6 

% neuspešnih učencev. 

Ob koncu šolskega leta 2016/17 je bil tako uspeh enak lanskoletnemu, ob čemer smo izredno 

zadovoljni z dejstvom, da se starši strinjajo, da jim predstavimo, kako pomembna je za učence 

dobra osnova znanja, ki se  izoblikuje v prvi triadi ali takoj po prvi triadi.  

Učenka 3. razreda je negativno ocenjena iz matematike in spoznavanja okolja. Zadostno je 

ocenjena iz slovenščine, čeprav le delno dosega temeljna znanja. Vključena je bila v dopolnilni 

pouk in ure pri specialni pedagoginji. Učno snov težko dojema, kljub dodatnim razlagam in uporabi 

konkretnih pomagal je bila neuspešna. Je učenka, ki je prišla v tretji razred, ne da bi osvojila 

minimalne cilje prve triade. Deklica zelo težko sledi pouku, domačih nalog ne opravlja. 

Učenec 1. razreda, ki ne dosega minimalnih standardov znanja, prihaja iz Albanije, a je rojen v 

Sloveniji. Težave ima z razumevanjem jezika, tvorjenjem povedi, zaznavanjem prvega glasu v 

besedi, sledenjem navodilom, številskimi predstavami in večkrat (zaradi naštetega) tudi z 

vedenjem. Težave so tudi pri prepoznavanju črk in glasov ter začetkih branja. Zaradi težav, ki jih 

opažamo v procesu učenja (pomnjenje, slušno zaznavanje glasov), smo napotili starše tudi k 

specialni pedagoginji in psihologinji v ZD Domžale. Učenka 4. razreda kljub pomoči šole v 

sodelovanju s starši še vedno ne dosega minimalnih ciljev, a smo zadovoljni, saj smo za učenko v 

soglasju s starši pričeli postopek pomoči za pridobitev dodatne strokovne pomoči. 

Učenec 7. razreda je bil neuspešen zaradi večletne slabe osnove predvsem pri predmetih 

naravoslovje in matematika, ki pa jo tokrat ni bilo več mogoče nadgraditi, saj učenec skozi šolsko 

leto razen ob koncu šolskega leta ni pokazal zanimanja za šolsko delo. Njegova splošna izobrazba 

je izredno slaba in mu onemogoča iskanje osnovnih odgovorov v vsakdanjem življenju. 
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Sposobnosti vključevanja in sprejemanja znanja v šoli so različne in posamezni učenci potrebujejo 

drugačen, bolj individualiziran pristop, kar bo v novem šolskem letu nudeno učencem, ki ne 

dosegajo minimalnega znanja. Taka (individualizirana) pomoč bo potekala s pomočjo upokojenih 

učiteljev ter učiteljev OŠ Dob. Seznam učencev smo izoblikovali ob koncu šolskega leta, temu bo v 

novem šolskem letu sledilo obvestilo staršem ter iskanje soglasja za dodatno delo z omenjenimi 

učenci. 

 

Razlogi za dober učni uspeh so v še intenzivnejšem prizadevanju učiteljev, novih načinih 

ocenjevanja, dodatnih urah, ki jih je zelo intenzivno izvajala kot dodatna pomoč učiteljica in bila 

velikokrat rešilna bilka za učence, ki jim starši ne znajo pomagati oz. so starši zaradi svojih služb 

odsotni od doma dalj časa. Pomoč učencem smo izvajali tudi s (po minutah krajših urah) 

dopolnilnega pouka pri vseh predmetih, dodatnih svetovalnih urah učiteljev ter izrednem 

prizadevanju učiteljic, specialnih pedagoginj, pedagoginj in defektologinj/pedagoginj na šoli, ki s 

svetovalnimi urami učencem, ki imajo težave pri usvajanju znanja, pomagajo pri iskanju rešitev. 

Skupaj ugotavljamo, da rešitev ni vedno učenje predmeta, ampak učenje načina, kako se sam 

naučiti, kako najti pravo BUS, pri čemer se vključuje in usmerja tudi starše.  

Na boljši učni uspeh učencev vpliva še vedno izredno pozitivno sprejeto vključevanje staršev na 

vabljene govorilne ure v trikotnik učenci-šola-starši ter kakovostnejše ure za učence s posebnimi 

potrebami, ki so posledica odličnega povezovanja med učiteljicami in učiteljicami, izvajalkami ur 

DSP. Pri tem ponovno ugotavljamo, da trajnih težav pri učencih v šoli skoraj ne zaznamo več.  

Glede na odziv staršev na pobudo šole o obliki govorilnih ur in roditeljskih sestankov je šola 

nadaljevala z obliko vabljenih govorilnih ur; z njimi se boljšata komunikacija s starši (kakovostna, 

hitrejša) ter sprotno reševanje težav. Pozitivni učinki se kažejo z višjem odstotku učencev, ki 

napredujejo v naslednji razred, ter v tem, da ob koncu šolskega leta ni nesoglasij pri iskanju 

posameznih rešitev za določenega učenca. 

 

Negativno, kar zaznavamo pri učencih, je še vedno zelo slabo obiskovanje ur dopolnilnega pouka 

in ne opravljanje dela, kar bomo ponovno poskušali spremeniti v novem šolskem letu z že začetimi 

izbranimi pristopi do učencev.  

 

Sprotno reševanje težav je posledica predvsem aktivnosti strokovnih delavcev, saj je bila v 

večini udeležba staršev na govorilnih urah, roditeljskih sestankih in predvsem vabljenih 

govorilnih urah v tem letu odlična. 

 

Tudi v šolskem letu 2016/17 splošnega uspeha ne določamo več, določili smo le napredovanja v 

višje razrede in učence, ki razred ponavljajo ali imajo popravne izpite. 
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Napredovanja učencev in učenk na dan 31. 8. 2017 

Učenci  I. triade  

1. razred 

En učenec ne napreduje. 

3. razred 

Ena učenka ne napreduje. 

 

Učenci II. triade   

4. razred 

Ena učenka ne napreduje. 

 

Učenci III. triade 

7. razred 

En učenec ne napreduje. 

 

 

 

Povprečje uspeha posameznega razreda je visoko, kar prikazuje spodnja  

tabela od 3. razreda dalje. 
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 3. a 3. b 3. K 4. a 4. b 4. K 5. a 5. b 5. K 

 

4,30 4,21 4,43 3,88 4,23 4,27 4,14 4,01 4,12 

   

6. a 6. b 7. a 7. b 7. c 8. a 8. b 9. a 9. b 

 

4,03 4,15 4,11 4,13 3,94 3,77 3,90 4,18 4,00 

 

 

 

2.2  Realizacija ur pouka po predmetnika OŠ Dob s Podružnično šolo Krtina  

      

Predstavljena je realizacija ur osnovnega in razširjenega programa pouka po razredih, pri čemer 

smo imeli zaradi uporabe e-dnevnika in e-redovalnice kar precej težav s pravilnim izpisom.  

 

2.2.1  Realizacija ur pouka z dodatnim in dopolnilnim poukom 
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Matična šola OŠ Dob 

 

 SLJ MAT LUM GUM SPO 

 

TJA ŠPORT DOP DOD Povprečje 

1. a 100 100 99 100 99  100 103 103 101 

1. b 100 100 100 100 100  100 100 100 100 

2. r. 99 99 99 99 99 100 99 103 97 99 

3. a 100 100 100 100 100  100 100 100 100 

3. b 99 97 97 101 101  101 100 100 100 

 

 SLJ MAT LUM GUM DRU ŠPO NIT TJA DOD/DOP Povprečje 

4. a 100 101 100 101 100 100 100  93 100 100 

4. b 100 100 99 97 100 99 101 100 100 100 

 

 

 SLO MAT LUM GUM DRU ŠPO NIT TJA GOS/ NI DOD/DOP Povprečje 

5. a 101 101 101 101 101 100 102 102 100/100 102/114 102 

5. b 102 100 100 103 102 103 102 102 100/100 102/114 103 

 

 SLJ MAT LUM GUM ŠPO NAR TJA GEO ZGO TIT/GOS *RU Povprečje 

6. a 100 100 100 106 100 100 109 106 103 106/105 171 103 

6. b 100 100 100 109 100 100 104 103 106 99/103 200 102 

 

*RU – Projekt  Razredništvo   

 

 SLJ MAT LUM GUM DKE ŠPO NAR TJA GEO ZGO TIT *RU Povprečje 

7. a 104 99 100 98 98 100 96 106 107 100 100 177 101 

7. b 104 99 103 103 103 100 96 103 99 103 114 189 103 

7. c 101 96 103 109 106 100 96 105 100 106 106 200 103 
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8. a 100 99 100 111 103 97 99 109 105 101 100 101  100 102 

8. b 102 99 100 100 103 101 101 103 105 100 106 100  100 102 

9. a 103 104 103 100 104 105 103  105 102 106 105   104 

9. b 103 103 100 100 106 111 100  103 102 108 102   104 

 

Podružnična šola Krtina 

 SLJ MAT LUM GUM SPO ŠPORT 

 

TJA DOD DOP Povprečje 

1. K 100 100 103 101 105 102  131 120 102 

2. K 100 101 101 101 100 100 101 102 97 101 

3. K 100 100 100 100 100 100  156 160 100 

 

 SLJ MAT LUM GUM DRU ŠPO NIT TJA GOS DOD/DOP Povprečje 

4. K 100 100 100 107 101 100 99 96  97 100 

5. K 102 103 101 105 102 103 103 98 103 141/114 102 

 

Realizacija pouka je bila glede na povprečje nad 100 %, kar pomeni, da smo realizirali vse 

cilje. Realizacija pouka je izračunana brez deleža dopolnilnega in dodatnega pouka. 

 

2.2.2  Realizacija ur pouka izbirnih predmetov III. triade  

        Realizacija ur izbirnih predmetov je bila odlična. 

 Družboslovno-humanistični sklop 

Predmet 
Število 

skupin 
Učitelj 

Število ur / 

realizacija ur 

Likovno snovanje1 1 Inge Ivartnik 35/35 

Likovno snovanje2 1 Inge Ivartnik 35/35 

Likovno snovanje 3 1 Inge Ivartnik 32/31 

Španščina 1 1 Lana Klopčič 70/68 

Španščina 2 1 Lana Klopčič 70/71 

Španščina 3 1 Lana Klopčič 64/66 

Nemščina 1 1 Anja Rajh 70/69 

Nemščina 2 1 Anja Rajh 70/70 
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Nemščina 3 1 Anja Rajh 64/64 

Naravoslovni-tehnični sklop 

Predmet 
Število 

skupin 
Učitelj 

Število ur// 

realizacija ur 

Multimedija 1 Samo Zadravec 35/34 

Računalniška omrežja 1 Samo Zadravec 32/34 

Urejanje besedil 1 Samo Zadravec 35/35 

Sonce, Luna, Zemlja 1 Samo Zadravec 35/35 

Poskusi v kemiji  1 Sonja Najman Vedenik 35/34 

Kemija v življenju 1 Sonja Najman Vedenik 35/34 

Sodobna priprava hrane 1 Andreja Šuštaršič Tomšič 35/35 

Načini prehranjevanja 1 Andreja Šuštaršič Tomšič 35/35 

Izbrani šport – odbojka 1 Boštjan Brnot 32/34 

Šport za zdravje 1 Boštjan Brnot 35/35 

Šport za sprostitev 1 Boštjan Brnot 35/36 

Izbrani šport – nogomet 1 Milan Lukan 32/32 

Varstvo pred naravnimi nesrečami 1 Ksenija Božak  32/32 

Poskusi iz fizike in ekologije 1 Ksenija Božak  35/35 

 

 

2.3  Realizacija razširjenega programa pouka na razredni in predmetni stopnji 

2.3.1  Realizacija ur dopolnilnega in dodatnega pouka 

Realizacija ur dopolnilnega in dodatnega pouka je na razredni in predmetni stopnji 100 % ali več; 

ure na razredni stopnji so na vseh področjih, kjer so učenci pomoč potrebovali, potekale po pouku, 

na predmetni stopnji pa ponovno načrtno glede na urnik pred poukom v manjšem časovnem 

obsegu za vse predmete. Obisk dopolnilnega pouka je v večini kljub prilagajanju učencem obiskan 

zelo slabo. Slab obisk v večini vpliva tudi na (ne)uspeh učencev, saj ti velikokrat ne dosegajo 

minimalnih standardov znanja.  

V šolskem letu 2016/17 smo s pomočjo dodatnih ur realizirali in pomagali veliko učencem, ki 

so imeli težave z domačimi nalogami in težave pri osvajanju novih učnih vsebin. 

 

 

2.3.2  Realizacija ur DSP (dodatne strokovne pomoči), ISP in DNU 

Dodatna strokovna pomoč v obliki ISP in DSP se je izvajala z večjim številom učencev v skladu z 

Letnim delovnim načrtom šole. Dodatno strokovno pomoč  (učenci z odločbami) so izvajale 

specialne pedagoginje na razredni stopnji ter predmetne učiteljice za posamezne predmete na 

predmetni stopnji v strjeni obliki.  



Osnovna šola Dob – Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2016/17 

10 

V letošnjem šolskem letu smo utrdili delo po Konceptu dela učnih težav v OŠ ter izvajanju 

kontinuuma s petstopenjsko pomočjo učencem z učnimi težavami. Delo in njegovo 

dokumentiranje je dobro, z njim smo zelo zadovoljni in mislimo, da je načelo postopnosti 

petih korakov osvojeno. 

 

Zapis individualnega projekta pomoči nam omogoča vpogled v potek in razvoj učenčevega učenja 

na vsaki posamezni stopnji v kontinuumu pomoči vsakega posameznega izvajalca pomoči in v 

skupini vseh udeleženih v projektu pomoči. 

 

Neposredno delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami je potekalo z vključevanjem v redni pouk 

(svetovanje učiteljicam), še posebej pa preko individualne in skupinske oblike učne pomoči (ISP), ki 

so ju izvajali učitelji vseh predmetnih področij in šolske specialne pedagoginje. Delo se je 

nadgrajevalo tudi v okviru dela svetovalnih ur svetovalne službe predvsem z učenci prve in druge 

triade. Nekaj učencev, ki so bili obravnavani že v preteklih šolskih letih, smo usmerili v postopek 

usmerjanja za pridobitev ur dodatne strokovne pomoči. Za koordinacijo in komunikacijo med učitelji, 

učenci in starši je uspešno skrbela pedagoginja Andreja Flerin Majcen. 

 

Koncept dela z nadarjenimi učenci smo z lansko leto oblikovanim načrtom dela nadaljevali v 

smeri mentorskega dela učiteljev in posodobljenih oblik obogatitvenega programa.  

V začetku šolskega leta sta razredničarki na prvem roditeljski sestanku staršem učencev 5. razreda 

predstavili načrt dela in način izdelave oziroma nadgradnje individualiziranih načrtov nadarjenih 

učencev, pričakovanja šole glede sodelovanja nadarjenih učencev in realizacije načrtovanega IP. 

Po skupnem uvodnem delu so se lahko učenci skupaj s starši individualno dogovorili za dejavnosti 

v okviru dela z nadarjenimi. 

Na podlagi pobud učencev in mentorjev posameznega področja so se učenci skupaj z razrednikom 

in  učiteljem mentorjem posameznega področja dogovorili o obliki, aktivnostih in metodah učenja 

na področju, ki ga učenec želi nadgraditi. Zapisan oz. dopolnjen IP je posamezni učenec vrnil 

razredniku do dogovorjenega termina.  

Sledili smo začrtanemu načrtu dela: 

 Vsak učitelj posameznega predmetnega področja je pregledal seznam identificiranih 

nadarjenih učencev. Izbral oziroma predlagal je učenca/e, v katerem je prepoznal 

potencial/e, da bi se lahko izkazal/i na področju, ki ga učitelj pokriva. Učitelj je nato okvirno 

predvidel, v katero aktivnost, obliko dela bi učenca lahko vključil oziroma ga povabil k 

sodelovanju. Učitelj je predlog zapisal na pripravljen obrazec.  

 Na podlagi sklica ODS (sklical razrednik v mesecu oktobru) se je uskladil izbor učencev in 

predlaganih oblik dela. Cilj usklajevanja je bilo predvsem načrtno sistematično delo s 

posameznim učencem/ali skupino učencev (odvisno od oblike dela) in preprečitev 
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preobremenjenosti učencev (običajno tistih, ki sodelujejo pri večjem številu dejavnosti).  

Predlog izbora je razrednik zapisal na pripravljen obrazec.  

 

 Razrednik je nato v novembru povabil nadarjene učence na pogovorno uro (vnaprej 

napovedan termin pogovorne ure – stalna tedenska ura v urniku učitelja). Predstavil je izbor 

predlaganih oblik dela z učencem. Izročil mu je kopijo izbora/predloga in obrazec 

individualiziranega programa (INDEP) za tekoče šolsko leto. Učenec je nato izpolnil/dopolnil 

INDEP doma skupaj s starši. Izbrane in zapisane oblike dela, ki so jih potrdili učenec in 

starši s svojim podpisom, naj bi pomenile OBVEZNOST učenca, da jih v šolskem letu 

realizira. Učenec je podpisan INDEP vrnil razredniku in se takoj (v dogovoru z učiteljem 

mentorjem posameznega področja) dogovoril o izvedbi načrtovane oblike dela).    

 Razrednik je shranil ustrezno izpolnjeno in podpisano dokumentacijo v skupno mapo 

Nadarjeni učenci, ki se hrani v zbornico. V tej mapi se hranijo tudi seznam vseh 

identificiranih nadarjenih učencev, področja nadarjenosti ter vsi potrebni obrazci. 

 

Učenec je lahko zavrnil pripravo INDEP-a, kar je njegova pravica. Zavrnitev je morala biti obvezno 

zapisana na obrazcu INDEP-a in dopolnjena s podpisom staršev.  

 

Vsako leto vedno znova povabimo k oblikovanju INDEP-a vse nadarjene učence, tudi tiste, ki so v 

preteklem letu zavrnili predlagan program dela. 

 

Na roditeljskih sestankih preko celega šolskega leta obveščamo starše in evalviramo že opravljeno 

delo.  

  

Ob zaključku šolskega leta naj bi učenec svoje delo evalviral skupaj z učiteljem mentorjem oziroma 

z razrednikom (obrazec). Ta del predstavlja zaključek šolskega leta 2016/17 ter hkratno pripravo na 

plan dela v novem šolskem letu. 

 

Učenec enako osebni individualiziran program evalvirala in poda predloge za izboljšanje oziroma 

predvidene aktivnosti v novem šolskem letu. 

 

Kljub načrtovanju dela z nadarjenimi še posebej na predmetni stopnji v različnih oblikah 

medpredmetnega povezovanja in s posebnim poudarkom na samostojnosti in samoiniciativnosti 

učencev ugotavljamo in pogrešamo bolj aktivno odzivanje že prepoznano nadarjenih učencev 

predvsem v okviru programa šole. Pogosto so ti učenci zelo dejavni v aktivnostih izven šolskega 

prostora, za načrtovani program v šoli pa jim zmanjkuje časa in energije. Kljub motiviranju k 

razširitvi izdelave raziskovalnih nalog na različnih predmetnih področjih pod vodstvom izbranih 
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učiteljev mentorjev ter vključevanju nadarjenih učencev v razširjenem in nadstandardnem programu 

šole ni bilo želenega odziva. 

 
Kot že vrsto let doslej smo tudi v letošnjem letu izvedli dejavnost za učence, ki izkazujejo višje 

potenciale na posameznih področjih. Namesto tabora smo organizirali strokovno ekskurzijo za 

vedoželjne. Ekskurzija je potekala tri dni, udeležilo pa se je je 45 učencev, ki so uspešno 

izdelali šolske raziskovalne naloge na določene teme, ter 4 učitelji. Naša cilja sta bila dva: 

obisk največjega tehniškega muzeja v Münchnu ter obisk Evropskega parlamenta v 

Strasbourgu. 

Udeleženka, učenka 8. razreda, Lucija Smolnikar je takole opisala strokovno ekskurzijo: V nedeljo 

drugega aprila je nekaterim učencem budilka zvonila že ob tretji uri zjutraj, saj smo se iz Doba 

odpeljali že ob štirih; ker pa je bilo zunaj še temno, smo si nekateri učenci privoščili še uro spanca 

na avtobusu. Po šestih urah vožnje smo iz Slovenije, preko Avstrije prispeli do Münchna. Naša prva 

postaja je bil tehniški muzej. Kar nekaj ur smo si ogledovali razstavljene eksponate v muzeju – a 

predmetov in tem je toliko, muzej je zares obsežen –, da si vsega nismo mogli ogledati. Za 

natančen ogled bi potrebovali morda kar nekaj dni. Okoli štirih popoldne smo pot že nadaljevali 

proti Karlsruheju, kamor smo prispeli okoli dvajsete ure. V hostlu, kjer smo tudi večerjali, smo 

zaradi dolge in utrujajoče vožnje vsi takoj zaspali. Po zajtrku je bilo naslednje dopoldne namenjeno 

ogledu starega in v obliki pahljače zasnovanega nemškega mesta blizu francoske meje, popoldne 

pa smo se že vozili proti francoskemu Strasbourgu. Tam smo si ogledali mesto ter njegove 

znamenitosti. Posebej se mi je vtisnila v spomin veličastna katedrala in po slabi uri smo že stali 

pred ključno stavbo, povezano z osrednjim delom ekskurzije, stavbo Evropskega parlamenta. Pred 

vstopom smo  vsi obiskovalci morali skozi rentgenski pregled. V parlamentu nas je sprejel slovenski 

poslanec dr. Milan Zver. Na kratko nam je predstavil delovanje parlamenta ter svojo vlogo v njem. 

Potem pa smo se sprehodili v sejno sobo, kjer smo prisostvovali kratki seji. Za konec smo se še 

skupinsko slikali pred zastavami vseh držav, članic EU. Po ogledu smo se vrnili v središče mesta 

ter se samostojno podali na raziskovanje po mestu.  

Okoli sedmih zvečer smo že sedeli v jedilnici v našem motelu. Ta večer smo učenci pozno zaspali, 

saj smo se še malo podružili. Naslednje jutro smo že pakirali kovčke za pot proti domu.  Na poti 

smo se ustavili v Friedrichafnu, kjer smo si ogledali Zeppelinov muzej (cepelini so bili tudi ena 

izmed tem raziskovalnih nalog); ta je zelo obsežen, zato nam je zanimiv ogled vzel kar nekaj časa. 

Po ogledu pa smo imeli prosto in smo se sprehajali po mestu ter si sami preskrbeli nekaj za pod 

zob. Iz mesta smo se proti domu odpravili okoli zgodaj popoldne. Čakala nas je samo še dolga, 

naporna pot do Doba.  

Ta ekskurzija se nam bo vsem učencem vsekakor globoko vtisnila v spomin, ne samo zato ker smo 

videli nenavadne in zanimive stvari in spoznali delček Evrope, ampak tudi zato, ker je bila pot do 

nagrade kar težka.  
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Udeleženci se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali in obljubljeno nagrado za trud tudi 

omogočili in izvedli.  

 
 

Naj ponovim že znano: Kljub načrtovanju dela z nadarjenimi še posebej na predmetni 

stopnji v različnih oblikah medpredmetnega povezovanja in s posebnim poudarkom na 

samostojnosti in samoiniciativnosti učencev ugotavljamo, da še vedno pogrešamo 

aktivnejše odzivanje prepoznanih nadarjenih učencev predvsem v okviru programa šole. 

Pogosto so ti učenci zelo dejavni v aktivnostih izven šolskega prostora, za načrtovani 

program v šoli pa jim zmanjka časa in energije. V letošnjem šolskem letu je bila aktivnost na 

področju raziskovanja izredna skozi projekt Odgovorno s hrano, mentorice in vodje Sonje 

Najman Vedenik. 

 

 

Realizacija ur dodatne strokovne pomoči, namenjene učencem z odločbami o 

usmeritvi 

Učitelji  DSP realizacija ur   

    

Brigita Jahić Nataša Avbelj Nataša Kalin Barbara Černčič 

779 856 856 720 

 

 

V šolskem letu 2016/17 je bilo s pomočjo specialnih pedagoginj, brez ur učiteljic in učiteljev 

predmetne stopnje po realizaciji, realiziranih ponovno večje število ur od predvidenih, kar 

pomeni realizacijo nad 100 %. Ure so bile realizirane na osnovi odločb, ki so omogočile 

združevanje učencev le v majhni meri.  

 

Pomoč v okviru ISP-ja so specialne pedagoginje usmerjale predvsem v defektološko diagnostiko, 

svetovanje učiteljem in staršem ter v konkretno delo z učenci. Glede na primanjkljaje je bilo delo 

usmerjeno v oblikovanje številskih predstav, oblikovanje pojma količine, prirejanje.  

Na šoli je mnogo učencev, ki imajo blažje učne težave in potrebujejo samo občasno svetovanje, 

pomoč in spodbudo. Za te je to izredno koristna oblika pomoči. Delo je bilo usmerjeno tudi v 

svetovanje učiteljem pri oblikovanju ciljev dela z učenci z učnimi težavami. Dobili so pomoč pri 

ocenjevanju otrok, dajanju navodil staršem in evalvaciji dela. Večletno dobro delo in dobra 

koordinacija sta se v letošnjem letu odrazili tako v  izredno dobrem sodelovanju z učiteljicami 

razredne stopnje kot tudi v velikem pozitivnem napredku v komunikaciji in sodelovanju z učiteljicami 

in učitelji predmetne stopnje. 
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Vsebina svetovalnega dela je bila prav tako realizirana kot vsako leto v večjem obsegu in je 

zajemala: 

 

 Specialno pedagoško obravnavo učencev, ki izkazujejo učne težave: delo je potekalo po 

Konceptu dela z učenci z UT v osnovni šoli: diagnostika, ocenjevanje potreb učenca, 

načrtovanje dela, izvedba obravnave, sodelovanje z učitelji, sodelovanje s starši, evalvacija 

dela. 

 Specialno pedagoško diagnostiko (izvedba SNAP preizkusov, profil učnih veščin. 

 Svetovanje staršem o pristopih dela doma, postavljanje učnih zahtev, izvedba učenja, učne 

tehnike, strategije učenja, organizacija učenja: odnos starš/otrok, odzivanje, postavljanje 

pravil. Dejavnosti za levičarje, tehnike branja. 

 Svetovanje staršem tretješolcev, izboljšanje bralnih veščin, spremljanje domačega dela. 

 Svetovanje učencem in staršem je potekalo tudi na področjih kognitivne modifikacije 

vedenja, prepoznavanju meja, upoštevanju pravil, učenju socialnih spretnosti, učenju s 

ponazorili in konkretnimi pripomočki ter materiali, vaj za vzdrževanje pozornosti in 

koncentracije, gibalnih odmorov, divjanja, načrtnega hvaljenja za želeno vedenje, učenja za 

prepoznavanja različnih čustev, BUS, spoznavanja vaj za vzdrževanje pozornosti, dodatne 

razlage s ponazorili, ozaveščanja občutkov jeze, prepoznavanja čustvenih stanj, posebnega 

dela s starši, učenja o učenju, pridobivanja socialnih spretnosti, motiviranja za redno 

domače delo, razvijanja propriopercepcije, vaj za izboljšanje vidno-motorične koordinacije, 

vaj za vidno zaznavanje, prilagoditev pri ocenjevanju znanja, prostorske abstrakcija, vaj za 

ekstenzijo okončin, učenja učnih strategij z razlago pojmov tako pri matematiki kot 

slovenščini, premagovanja šolskega strahu, ustvarjanja pozitivne klime, nudenja čustvene 

opore, sproščanja, grajenja pozitivne samopodobe in preprečevanja sindroma izgorelosti.  

 

V tem šolskem letu je učiteljica Brigita Jahić izvedla preventivno delo na področju 

spremljanja in razvijanja bralnih veščin vseh  učencev v tretjem razredu na OŠ Dob. 

Namen tega je čim boljše doseganje razvitosti te veščine pri učencih, primerno 

načrtovanje dela in usmeritev v spremljanje učencev , svetovanje staršem za delo 

doma, ki odstopajo na tem področju. 

Pri tretješolcih je letos že tretjič sistematično uporabila ocenjevalno shemo bralnih 

zmožnostih (OSBZ). Tretješolci OŠ Dob so bili vključeni ob začetku šolskega leta 2016/17.  
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S tem standardiziranim merskim instrumentom je grobo določila bralne zmožnosti učencev. 

Preizkus je izvedla z vsakim učencev posebej, individualno. Čas trajanja je bil različen, 

odvisen od bralnih zmožnosti učenca.   

Vsi učenci, ki so bili vključeni v ocenjevalno shemo, so prejeli povratno informacijo v pisni 

obliki. Starši so bili obveščeni o dosežkih. 

Pri šestih učencih, ki so kazali odstopanja na področju bralnih veščin, je izvedla timski 

sestanek. Starši so bili vabljeni na govorilno uro. Seznanila jih je z dosežki in pridobili so 

navodila, kako izuriti veščino branja. 

Za učenca so postavili mesečne cilje branja, naredila je tudi bralno mapo z vsebinami in 

zapisanimi cilji. Delo je potekalo doma. Z bralnimi mapami je spremljala šest učencev. 

 

Učenci, ki so vključeni v redno specialno pedagoško obravnavo, so bili deležni bralnih 

strategij v učnem procesu pred, med in po branju. 

Strategije pred branjem: možganske nevihte, spoznavanje zgradbe besedila. 

Strategije med branjem: dopolnjevanje manjkajočih podatkov, določanje zaporedja 

dogajanja v besedilu. Označevanje novih neznanih informacij. Označevanje in zapisovanje 

bistvenih informacij. 

Strategije po branju: miselni vzorci, časovni trak, zaporedje dogodkov, pojmovne mreže za 

širjenje besedišča, povzemanje vsebine, strategije branja grafičnih sporočil, strategije za 

razvoj besedišča, izdelava lastnega slovarja. 

 

 
Tujci 

 
V šolskem letu 2016/17 smo na našo pobudo od MIZŠ uspeli pridobiti nekaj dodatnih ur za 

poučevanje učencev, ki imajo težave na področju jezika. Strokovni delavci so pri učencih predvsem 

dodatno širili besedni zaklad, urili branje krajših besedil in njihovo razumevanje ter z različnimi 

didaktičnimi igrami utrjevali jezikovno snov.  

Nadaljevali smo z intenzivnim spremljanjem problematike vključevanja tujcev v izobraževalni 

program naše šole, predvsem na področjih vključevanja tujcev v novo okolje, usvajanja 

slovenskega jezika, aktivnega spremljanja rednega pouka, učenja in poučevanja ter dodatne 

strokovne pomoči tujcem v naši ustanovi in izven nje. V primeru aktivnega vključevanja staršev v 

razvoj učenca so napredki vidni, na kar smo izjemno ponosni in hkrati ponosni tudi na starše, ki 

nam vedno bolj zaupajo in sledijo. 

Težave z učenci tujci in učenci, ki so status tujca izgubili, saj podpore za razvoj jezika pri učenc ih v 

domačem okolju ni, smo premagali in z delavko šole, ki je v letu 2016 opravljala dela in naloge 

javne delavke z dodatnimi urami, pomagali premagovati težave učencem in jim omogočili 

napredovanje.  
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2.3.4  Realizacija ur v okviru projekta JEZIKOVNA KOPEL, zgodnje uvajanje tujega 

jezika  

Jezikovna kopel je postala del našega življenja v sodelovanju z učiteljico Katjo Satler, ki se je s 

šolskim letom 2016/17 končala, a omogočila učencem višji nivo znanja, ki je posledično pomenil 

tudi nakup učbenikov angleščine višjega nivoja v višjih razredih OŠ. 

 

2.3.5  Realizacija dni dejavnosti  

Vsi dnevi kulturnih, naravoslovnih, tehniških, športnih dejavnosti na razredni in predmetni stopnji so 

bili z manjšimi spremembami realizirani v skladu z Letnim delovnim načrtom v 100 % obsegu z 

evalvacijo, ki podpira izbrane vsebine in nam narekuje, da v naslednjem letu dneve dejavnosti 

izberemo tako, da bomo še naprej razvijali področja, kjer smo šibki – gibalne spretnosti. 

Realizacija obiska dni dejavnosti je bila visoka, saj želimo, da si učenci v primeru finančnih težav 

pomagajo s šolskim skladom. Opažamo, da se je zmanjšalo število staršev, ki namesto šolskih 

dejavnosti izberejo »svojo dejavnost« in jo skupaj z otroki izvedejo na šolski dan ali celo 

sami izberejo, kaj z njihovega osebnega stališča je »vredno obiska in kaj ne«, skoraj nično. 

Omenjena izbira se nam še vedno s stališča strokovnosti zdi popolnoma neprimerna. 

Želimo, da učenci spoznajo paleto vseh dejavnosti, ki jih ponuja Slovenija ali del izven 

Slovenije, saj nekaterim učencem to nikoli več ne bo omogočeno. 

 

2.3.6  Realizacija interesnih dejavnosti 

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2016/17 smo na šoli organizirali zelo pester 

nabor interesnih dejavnosti, v katere so bili vključeni praktično vsi učenci matične in podružnične 

šole. Realizacija opravljenih ur interesnih dejavnosti je bila celo višja od predvidene, kar kaže na 

veliko motiviranost in pripravljenost mentorjev.  

 

Prav tako so bile v sodelovanju z Zavodom za šport uspešno izpeljane dejavnosti s področja 

lokostrelstva, badmintona, košarke in namiznega tenisa, kjer so naši učenci dosegali odlične  

rezultate v regijskem in državnem merilu. 

 

V interesne dejavnosti je bilo na različnih področjih vključenih nad 1250 učencev (brez 

športnega projekta Zdrav življenjski slog).  
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2.3.7  Realizacija ur oddelkov podaljšanega bivanja, jutranjega varstva 

 

V letošnjem letu smo ponovno imeli 5 oddelkov podaljšanega bivanja na matični šoli in 2 oddelka 

podaljšanega bivanja na Podružnični šoli Krtina od 11.35 do 16.35. 

 

Oddelki podaljšanega 

bivanja: OPB in jutranje 

varstvo (JUV) 

Število 

učencev 

Strokovni delavec 

JUV I. PŠ Krtina  Aleksandra Pogorevčnik 

JUV I. matične šole  Mira Matičič Jamnik 

JUV II. matične šole  Strokovne delavke glede na urnik 

OPB Krtina I 22 Vera Vene 

OPB Krtina II 17 Tina Jerkič 

OPB Krtina III 15 Marija Smrkolj 

OPB I 25 Lidija Ručman 

OPB II 26 Tatjana Kokalj 

OPB III 24 Ana Slapar 

OPB III 24 Lijana Dobršek/ Jure Trček 

OPB IV–V 16 Lana Klopčič/Ines Sadar 

 

 
 
 
 
 
 

2.3.8   Preverjanje znanja plavanja in plavalno opismenjevanje 
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V0DJA: Boštjan Brnot 

SPREMLJEVALCI: Katja Aškerc, Milan Lukan, Ines Sadar, Jure Trček, 3 zunanji učitelji iz plavalne 

šole 

ŠTEVILO OTROK: 67  

Tako kot lansko leto smo tudi letos izvedli 20-urno plavalno opismenjevanje v 1. triletju v lastni 

organizaciji. Datum izvedbe je bil od 8. do 20. marca 2017, kar se je izkazalo za odličen termin tako 

z vidika implementacije v letni učni načrt, kot tudi z vidika enakomerne obremenjenosti otroka.  

Za lokacijo učenja plavanja smo izbrali vodno mesto Atlantis, kamor smo se štirikrat odpeljali z 

avtobusom. Po dogovoru s podjetjem, pri kateri smo najeli dodatne učitelje plavanja, smo izbrali 8., 

9., 13. in 20. 3. Tako smo bili večino tečaja bolj ali manj sami v bazenu, kar smo izkoristili za 

pestrost pri sami vadbi in olajšano preverjanje znanja na začetku in koncu tečaja. 

 

Vodja organizacije plavanja je bil Boštjan Brnot, sodelovali so še Milan Lukan, Jure Trček in Ines 

Sadar. Kot spremljevalec na avtobusu ali na bazenu je bila poleg še Katja Aškerc, učiteljica ki 

nadomešča učiteljico na porodniškem dopustu. 

Plavalni tečaj je potekal v eni izmeni od 8.30 do 13.30 v štirih obiskih.  

Tečaja se je udeležilo 65 učencev, 2 sta bila odsotna ves tečaj. Od tega je bilo na začetku plavanja 

40 neplavalcev in 25 plavalcev. Od 40 neplavalcev je bilo 14 otrok popolnoma neprilagojenih na 

vodo, torej z oceno 1 in 2.  

 

Po končanem plavanju je bil na preizkusu rezultat naslednji:  

1. 47 učencev z oceno odlično (5) ali več, 2 s tekmovalno tehniko vdih izdih  

2. 3 učenci z oceno prav dobro (4), preplava 20–25 m, slaba tehnika  

3. 3 učencev z oceno dobro (3), preplava 15–20 m, slaba tehnika 

4. 8 učencev z oceno zadostno (2), preplava 8–15 m, slaba tehnika 

5. 4 učenci z oceno zadostno (2), preplava manj kot 8 m, vendar je prilagojen na vodo 

6. 2 učenca se nista udeležila preverjanja 

Učenci, ki so že prišli z določenim znanjem plavanja, so svoje znanje nadgradili, nekateri celo do te 

mere, da so osvojili tekmovalno tehniko plavanja in obračanja ob steni. Učenci, katerih znanje je 

bilo slabše, pa so osvojili osnove varnega plavanja, izgubili strah pred vodo in se naučili osnov za 

nadaljnje plavanje. To znanje bodo nadgradili bodisi s starši bodisi v šoli v naravi.  

Tečaj je bil uspešen, kljub temu da vsi otroci niso postali plavalci, saj je potrebno 

upoštevati, da je učenje plavanja proces, za katerega nekateri rabijo več časa, drugi spet 

manj. Pohvale plavalnim učiteljem za strokovno delo.  
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2.3.9   Realizacija šol v naravi 

 

V šolskem letu 2016/17 smo organizirali poletno šolo v naravi za učence 5. razredov in zimsko šolo 

v naravi za učence 4. razredov.  

 

Šola v naravi R Kraj Datum Vodja 

Poletna šola v naravi 5. r. Salinera 19.–23. 9. 2016 Martina Lipar 

Zimska šola v naravi 4. r. Kope 9.–13. 1. 2017 Metka D. Vilar 

 

 
Zimska šola v naravi, Kope 2017 
 

Zimska šola v naravi je bila organizirana na Kopah od 9. 1. 2017 do 13. 1. 2017  za učence 4. 

razreda. 

Udeležilo se je je 60 učencev in 6 spremljevalcev (Samo Zadravec, Boštjan Brnot, Barbara Z. Blaž, 

Tina Jerkič, Barbara Vidmar in Metka D. Vilar). Sedem učencev se zimske šole v naravi ni 

udeležilo.  

Zaradi velikega števila otrok smo spali v dveh domovih, ki  sta oddaljena okoli 100 m, prehrana, 

pouk in ostale dejavnosti pa so potekale v Grmovškovem domu. Grmovškov in Lukov dom sta 

otrokom nudila prijetno bivanje. 

Program zimske šole v naravi  je potekal po zastavljenem načrtu. Kljub nizkim temperaturam je bila 

smuka prijetna. V popoldanskem času smo imeli pouk in reševali naloge v delovnem zvezku: 

utrjevali poštevanko, pisno seštevali in odštevali ter reševali matematične probleme, spoznali 

Pohorje in njegove značilnosti, se seznanili s pravili o varnosti na smučeh, ponovili znanje o 

orientaciji ter izdelali preprost kompas, prisluhnili zgodbi o Kekcu in Pehti ter prebrali nekaj pravljic, 

staršem pisali pismo in lastno razglednico. V torek sta učence obiskal policist in gorski reševalec, ki  

je otrokom prikazal delo policista, redarja na smučišču ter opisal delo gorske reševalne službe. 

 

Zdravstvenih težav ni bilo, le nekaj slabosti in domotožja pri dekletih. Zaradi slabega vremena v 

petek nismo izvedli smučarske tekme. Prav tako je bila zaradi slabega vremena, močnega 

sneženja in poledenelih cest dolga in naporna vrnitev v Dob. Za učence je bilo poskrbljeno. V domu 

so poskrbeli za toplo malico, na poti pa so nam v lokalih ponudili vodo in čaj. Učencem ni ničesar 

manjkalo, le pot domov je bila zelo dolga. 

Vse učence smo varno pripeljali domov okoli pol enih zjutraj. 

 
 
Poletna šola v naravi, Strunjan, Salinera 2016 
 

RAZRED: 48 učencev 5. razredov (5. a, 5. b in 5. K) 
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KRAJ IZVEDBE: Strunjan (slovenska obala) 

NAMESTITEV: Salinera Resort, Apartmaji Salinera, Strunjan 14, 6320 Portorož 

DATUM ODHODA: ponedeljek, 19. 9. 2016 ob 8.30 izpred OŠ Dob 

DATUM PRIHODA: petek, 23. 9. 2016 ob 16. uri pred OŠ Dob 

PREVOZNIK: avtobusni prevoz je organizirala šola 

SPREMLJEVALCI: Boštjan Brnot, Greta Grošelj, Lidija Gomboc, Milan Lukan, Metka D. Vilar, 

Samo Zadravec 

VODJA: Martina Lipar 

 

CILJI IN NALOGE (učenci): 

 pridobijo nove gibalne izkušnje z elementi plavanja,  

 pridobijo oz. okrepijo pozitiven odnos do dejavnosti v in ob vodi,  

 se prilagajajo na globoko morsko vodo in varno preplavajo najmanj 35 metrov,  

 spoznajo in upoštevajo osnovna pravila varnosti v vodi,  

 razvijajo pozitivne vedenjske vzorce,  

 se seznanijo z zdravim načinom življenja ob morju in v vodi,  

 skrbijo za telesno nego in higienske navade,  

 pridobijo osnovno naravoslovno-družboslovno znanje ter razvijajo spretnosti opazovanja 

narave,  

 pridobljeno znanje prepletajo s teoretičnim znanjem in terenskim delom,  

 oblikujejo celosten pogled ter odgovoren odnos do narave in življenja.  

Poletno šolo v naravi, ki je trajala je 5 dni, in sicer od 19. 9. do 23. 9. 2016, smo prvič pričeli z 

obiskom Postojnske jame in razstave EXPO v Postojni. Udeležilo se je je 48 petošolcev, 2 učenca 

sta zaradi lastnih želja ostala doma in koristila dopust, 1 učenec pa je predčasno zaključil bivanje 

zaradi poškodbe. Učenci so v času šole v naravi bivali v apartmajih hotelskega kompleksa Salinera 

Resort v Strunjanu. Plavanje in ostale dejavnosti je izvajalo 7 učiteljev. 

Delo v poletni šoli v naravi je potekalo po programu, ki je obsegal učenje plavanja in plavanje, pouk 

(poglabljanje snovi iz družbe ter naravoslovja in tehnike, likovne dejavnosti, slovenščine in 

matematike ter glasbe) ter načrtovanih dnevih dejavnosti (kulturni, naravoslovni, tehniški in dva 

športna dneva). Poudarek je temeljil na aktivnih metodah terenskega dela, razlage, pogovora ter 

raziskovalnega in sodelovalnega učenja. 

Plavanje je potekalo v morju ob obali in dveh bazenih, učenci pa so bili razdeljeni v pet plavalnih 

skupin glede na predznanje plavanja. Pri končnem preizkusu plavanja so učenci dosegli naslednje 

rezultate:  
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Neplavalci: ocena 4 ali manj – 0 učencev 

Plavalci (ocena 5 ali več) – 47 učencev: 

 17 učencev je osvojilo BRONASTEGA DELFINA 

 18 učencev je osvojilo SREBRNEGA DELFINA 

 ZLATEGA DELFINA je osvojilo 12 učencev 

  

V šoli v naravi smo bili četrti teden v septembru. Vreme je bilo vse dni prijetno toplo in primerno za 

nemoteno plavanje. Delo je vseskozi potekalo po načrtovanem programu. Znanje neplavalcev in 

plavalcev se je glede na začetno stanje pri nekaterih učencih močno izboljšalo in lahko smo 

ponosni nanje, saj so vsi vsaj deloma nadgradili svoje znanje. 

Zdravstvenih težav in disciplinskih problemov nismo imeli, proti nadležnim pikom komarjev pa smo 

bili letos bolje oboroženi. Učenci so spoštovali in upoštevali dogovore. Peščica je, kljub 

neodobravanju, imela s seboj tudi telefone, kar je med nekaterimi povzročilo domotožje in širjenje 

neresnic po domačem kraju. Zato bomo v prihodnje po našem sklepu telefone do odhoda domov 

hranili učitelji. 

Stroške poletne šole v naravi so delno krili starši, delno MŠZŠ. 

Dosegli smo vse načrtovane cilje, saj smo z odlično in strokovno ekipo sodelavcev v vsakem 

trenutku zagotavljali najvišjo stopnjo znanja in varnosti. Poskrbeli smo, da je bila šola v naravi 

poučna in vzgojna, gibalno učinkovita, doživljajsko bogata, ustvarjalna ter prijetna in tudi zabavna. 

Dobro premišljen in načrtovan obisk Postojnske jame in razstave EKSPO bomo obdržali in z 

veseljem naš čudovit del narave razkazali tudi prihodnjim generacijam petošolcem.  

 

Ob zaključku naj kot vodja poletne šole v naravi izrazim vse pohvale ekipi učiteljev in generaciji 

petošolcev, prav tako si najvišjo oceno za prijaznost, ustrežljivost in gostoljubje zaslužijo vsi 

zaposleni v »Resortu«. 

 

 PROGRAM DELA in DNEVNI RED ŠOLE V NARAVI: 

1. dnevni red: 

8.10: vstajanje, umivanje in pospravljanje sob 

8.40: zajtrk 

9.20:   pouk  

10.30: plavanje in dejavnosti ob vodi 

12.40: kosilo in počitek 

14.00: pouk 

15.30: plavanje in športne aktivnosti 
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18.40: večerja  

20.00–21.30 večerne aktivnosti 

22.00: umivanje in nočni počitek 

2. učne dejavnosti: 

 NIT: raziskovanje morja in obale (morska in obmorska flora in favna), opazovanje 

vremena in bibavice, merjenje temperature zraka in morja 

 DRU: lega ob sredozemskega sveta, slovenska obala, življenje ljudi ob morju, izlet z 

ladjico, promet 

 LUM: slikanje morskega dna, razglednice 

 SLO: pismo, Mali princ – filmska vzgoja, BUS – besedila, križanke in osmerke, 

 MAT: ponovitev računskih operacij, besedilne naloge 

 GUM: petje in učenje novih pesmi Gusarska in Bratovščina Sinjega galeba 

 DNEVI DEJAVNOSTI:  

- naravoslovni dan – SOLINARSTVO 

- kulturni dan – MESTO PIRAN 

- 2 športna dneva – ŠPORTNE IGRE in POHOD 

- tehnični dan – POSKUSI Z VODO IN ZRAKOM 

3. športne dejavnosti: 

 plavanje 

 sprehod v Piran  

 igre v vodi in potapljanje 

 igre z različnimi športnimi rekviziti (žoge, žogice, vorteks, loparji, frizbi) 

 

4. kulturno-zabavne dejavnosti: 

 družabni večeri 

 filmski večeri 

 

 

2.3.10  Realizacija taborov 

V šolskem letu 2015/16 smo organizirali in uspešno izvedli organizacijo petih taborov, ki so jih 

financirali starši in MŠŠ.  

 

Tabor Razred Datum Kraj 

Športno-naravoslovni 2. 22.–24. 5. 2017 Logarska dolina 

Raziskovalni 6. 19.–22. 6. 2017 CŠOD Radenci 
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Raziskovalni 7. CŠOD Peca 

Naravoslovni 8. CŠOD Trilobit 

Ekskurzija za vedoželjne 5.–9. 13.–16. 10.  2015 Kranjska Gora 

 

 
TABOR 2. razred – Logarska dolina 
 

V ponedeljek, 22. 5. 2017, so se tri učiteljice, Ana Slapar vodja, Urška Kokelj in Jasmina Bejtović, z  

učenci 2. a za tri dni odpeljale na tabor v Kranjsko Goro. Tabora se je udeležilo 23 otrok. Od teh se 

jim je eden priključil v torek dopoldne, doma so ostali trije učenci.   

Vožnja je potekala brez posebnosti, ustavili so se na Bledu, kjer so pojedli malico in odšli na kratek 

sprehod ob Blejskem jezeru. Okrog poldneva so prišli do počitniškega doma Vila Šumica. Tu so jih 

lepo sprejeli. Nastanili so se po sobah, se še nekoliko poigrali pred domom potem pa odšli na 

kosilo. Po kosilu so izpeljali nekoliko daljši pohod proti Krnici. Zvečer jih je obiskal gozdar in ob 

slikah povedal marsikaj zanimivega o rastlinah in živalih v gozdu. Ker so se dogovarjali, da bi z 

gozdarjem preživeli celo popoldne, potem pa se je izkazalo, da gozdar to popoldne nima časa, se 

je ponudil, da predavanje izpelje brezplačno. Večer se je zaključil s plesom.  

Otroci so odšli spat brez težav. Nobenega joka, nobene slabe volje … in so trdno spali skoraj do 

osmih. V torek po zajtrku so se sprehodili do Kranjske Gore, kjer so si ogledali Liznjekovo 

domačijo. Pohvaliti moramo vodenje po muzeju. Tutor se je prilagajal otrokom, njihovemu 

zanimanju, sprejemal je pobude učencev in jih vključeval v vodenje. Po ogledu domačije so se 

ustavili še na sladoledu. Popoldne so raziskovali gozd, nekaj časa pa so namenili tudi prosti igri. 

Zvečer so se zbrali ob tabornem ognju in vsak učenec je spekel svoj kruhek. Tudi ta večer je minil 

brez posebnosti, prav tako noč. V sredo dopoldne so odšli k jezeru Jasna in si tam ogledali življenje 

ob in v jezeru.  

Čas pa je hitro minil, še malo igre, kosilo in že jih je pred domom  čakal avtobus in jih  odpeljal 

domov. Pred šolo so prišli ob času, ki smo ga načrtovali. Vse učence so starši že čakali, jih varno 

prevzeli in odpeljali domov. 

Ko so učenci zapisovali vtise iz tabora, so pisali o dobri hrani, večeru ob ognju, zanimivih pohodih, 

plesu in o trenutkih, namenjenih prosti igri. 

Pohvala in iskrena zahvala vsem v počitniškem domu, gozdarju, tutorju v muzeju in voznikoma 

avtobusa, ki so nam omogočili, da so lahko preživeli tri čudovite, nepozabne dneve na taboru.  

 

TABOR 6. razred – dom CŠOD Radenci 

 

Čas trajanja: od ponedeljka, 19. 6. 2017, do četrtka, 22. 6. 2017 

Kraj: Radenci, Bela krajina 

Število otrok: 6. a in 6. b (40 učencev) 
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Vodja: Barbara Kalšek Šumah 

Učiteljici spremljevalki: Karmen Banko, Nataša Avbelj  

 

Kot vodja tabora za 6. razrede sem s pomočjo razredničarke 6. a razreda (Karmen Banko) izbrala 

program za štiridnevni tabor. Z vodjo CŠOD-ja Mirom Koširjem sva se o poteku dogovarjala po e-

pošti in telefonu že v mesecu maju. 

1.dan: 

Za začetek smo izbrali obisk rojstne hiše Otona Župančiča v Vinici. Prihod smo imeli napovedan ob 

10. uri, vendar nas ni nihče pričakal. Poklicala sem dežurno številko in gospa, ki se je oglasila je 

povedala, da nas pričakuje šele ob 10.30. Razdelila nas je v 2 skupini in zelo na hitro opravila 

ogled hiše (okoli 15 min).  

Ob prihodu v CŠOD nas ni pričakal nihče. Nato nam je kuharica dovolila, da se sami razporedimo v 

sobe. Vse tri učiteljice Karmen Banko, Nataša Avbelj in tudi jaz smo otroke razporedile v sobe in v 

skupnih prostorih počakale na učitelja, ki naj nas bi sprejel. 

Učiteljica Nina in učitelj Tine sta nam ob prihodu izročila urnik dejavnosti in izpeljala ostali del 

dneva. Dežuranje smo prevzele ob 22. uri. 

2. dan: 

Dopoldan smo obiskali jamo Kobiljača in kurili ogenj. Kurjenje ognja je na mojo prošnjo prevzel 

hišnik. Ostali del dneva je potekal po programu. 

3.dan:  

Dan je do večera potekal po programu. Zvečer je vodenje družabnega večera vodila kolegica 

Karmen Banko. 

4.dan: 

Zadnji dan je potekal po programu. Na evalvacijski list smo podrobno zapisale, kaj je bilo in kaj ni 

bilo korektno izvedeno. Po kosilu smo se odpravili proti Dobu, kamor smo prispeli ob 15.15. 

 

Učenci so bili s taborom zadovoljni. Veliko so se gibali v naravi, jo raziskovali in odkrivali ter se tudi 

večkrat okopali v Kolpi. Spekli so belokranjsko pogačo in se naučili nekaj tradicionalnih 

belokranjskih plesov. Ves čas so imeli dobro in kakovostno hrano z veliko sadja in tekočine. Nekaj 

manjših težav in sporov med učenci smo reševale sproti.  

 

TABOR 7. razred – Dom CŠOD Peca 

 

Teden dejavnosti za 7. razrede je potekal na Koroškem od ponedeljka, 19. 6. 2017, do četrtka, 22. 

6. 2017. Bivali smo v domu CŠOD Peca. Tabora se je udeležilo 50 učencev in 3 učitelji (ter 

dodatna spremljevalka/učiteljica na avtobusu). 
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Delo na taboru je potekalo po vnaprej pripravljenem in dogovorjenem programu, ki je obsegal 

številne  dejavnosti: 

- ogled rudnika svinca in cinka Mežica, v katerega smo se zapeljali z majhnim turističnim rudarskim 

vlakcem in si ogledali podzemlje Pece ter zunanjo muzejsko zbirko iz življenja takratnih rudarjev 

Koroške; 

- obisk Prežihovine oz. kmetije, kjer je bil dom slovenskega pisatelja Prežihovega Voranca. 

Ogledali smo si pomembne predmete iz življenja pisatelja, njegovo bivališče ter zbrana dela; 

- v sklopu pohoda na Matjažev vrh (Koča na Pikovem) smo se seznanili o jahalni opremi, negi 

konjev te lahko zajahali konja. Posamezniki so se igrali različne igre in se sproščali; 

- seznanili smo se s pravilno pripravo ognjev, nabirali smo material za ognjišče ter ga tudi sami 

zakurili. Preizkusili smo se v plezanju na plezalni steni; 

- ob večerih smo organizirali zanimive animacije: npr. pantonimo, koroško gavdo, se naučili 

pripraviti lokalno jed “kločeve nudelne”; 

- preko dneva, predvsem v nerazporejenem času, so na igralnih površinah doma potekale številne 

igre z žogo; 

- spoznali smo novejšo slovensko športno disciplino – disk golf, ki smo jo tudi sami preizkusili in 

tekmovali med seboj. Posebno doživetje je bil adrenalinski pustolovski park Kralja Matjaža; 

- učenci so opazovali rastline in živali v gozdu, spoznavali biotsko raznolikost; 

- se seznanili z GPS-napravami, njihovo pravilno rabo ter jih uporabili v skupinah na prostem, kjer 

so iskali skriti zaklad. 

 

Program so izvajali učitelji in inštruktorji CŠOD skupaj z učitelji spremljevalci. O skupnem 

sodelovanju smo se dogovarjali na osnovi vnaprej pripravljenega programa. Vreme je bilo lepo, 

sončno, zato je večina aktivnosti potekala na prostem.  

Bili smo zelo zadovoljni z nastanitvijo in izvedbo samega programa, saj je bil zanimiv in 

kakovosten, skladen z zastavljenimi cilji. Učenci so bili aktivni pri vseh dejavnostih, se družili in 

spletali medsebojna prijateljstva.  

Večjih disciplinskih težav ni bilo. Spremljevalci smo opravljali tudi nočno dežurstvo. S tabora smo 

se vrnili v četrtek ob 18. uri.  

Posebna pohvala in zahvala gre vsem učiteljem CŠOD Peca za njihovo veliko prijaznost, 

profesionalnost in srčnost pa tudi kuharskemu osebju za odlično hrano (in sladice) ter postrežbo. 

Učitelji spremljevalci so bili razredniki Boštjan Brnot, Samo Zadravec ter vodja Andreja Flerin 

Majcen. 

 
TABOR 8. razred – Dom CŠOD Trilobit (Javorniški Rovt) 
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Šola v naravi za 8. razrede je potekala na Gorenjskem od ponedeljka, 19. 6. 2017, do četrtka, 22. 

6. 2017. Bivali smo v domu CŠOD Trilobit. Tabora se je udeležilo 32 učencev in 3 učitelji. 

 

Delo na taboru je potekalo po vnaprej pripravljenem in dogovorjenem programu, ki je obsegal 

številne  dejavnosti: 

- seznanili so se s pravilno pripravo ognjev, nabirali so material za ognjišče ter ga tudi sami zakurili; 

- čez dan so v bližini doma potekale številne igre z žogo; 

- učenci so opazovali rastline in živali ob potoku, se seznanili s svetom mineralov in fosilov; 

- seznanili smo se z GPS-napravami, njihovo pravilno rabo ter jih tudi uporabili v skupinah na 

prostem, kjer so iskali skriti zaklad; 

- poučili so se o zgodovini železarstva in rudarstva na Jesenicah in v okolici. Obiskali so krajši 

rudniški rov, ostanke pražilnih peči in pristavo družine Zois; 

- ogledali so si eno najstarejših hidroelektrarn v Sloveniji, sistema vodnih zajetij, za boljše 

razumevanje si ogledali še video o oglarjenju; 

- seznanili so se z veslaško opremo ter njeno pravilno uporabo; 

- izdelali so improvizirana nosila in se seznanili s transportom ponesrečenca; 

- ob večerih smo organizirali zanimive animacije, ples; 

- zadnji dan so tekmovali v trilobitlonu.  

Na poti domov smo obiskali še rojstno hišo Franceta Prešerna v Vrbi na Gorenjskem, kjer so nam 

slikovito in zanimivo predstavili otroštvo in odraslo življenje velikega pesnika. 

 

Program so izvajali učitelji in inštruktorji CŠOD skupaj z učitelji spremljevalci učencev na taboru. O 

skupnem sodelovanju smo se dogovarjali sproti. Vreme je bilo večinoma lepo in suho, zato je 

večina aktivnosti potekala na prostem.  

Vsi smo bili zelo zadovoljni z nastanitvijo in izvedbo samega programa, ki je bil izveden zelo 

zanimivo in kakovostno, skladno z zastavljenimi cilji. Učenci so bili aktivni pri vseh dejavnostih, 

spletli so nove vezi in medsebojna prijateljstva.  

Večjih disciplinskih težav nismo imeli. Spremljevalci smo opravljali tudi nočno dežurstvo. 

S tabora smo se vrnili v četrtek ob 15.30 uri.  

Posebna pohvala in zahvala gre vsem učiteljem CŠOD Trilobit za prijaznost, profesionalnost in 

srčnost. 

Učitelji spremljevalci smo bili: Lana Klopčič, Suzana Fučec in Milan Lukan. 

 
 

EKSKURZIJA ZA VEDOŽELJNE je podrobno opisana v poročilu o evalvaciji dela z 

nadarjenimi učenci. 
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2.3.11  Realizacija dodatnih dejavnosti 

2.3.11.1 Organizacija ekskurzije za člane mladinskega pevskega zbora: Celovec z okolico (3. 

6. 2017) začetku junija) 

 

2.3.11.2 Udeležba na regijskem tekmovanju z OPZ in MPZ v Gorenji vasi, kjer smo osvojili 

zlato priznanje (45 učencev) 

 

2.3.11.3 Nastop z OPZ in MPZ na slavnostnem koncertu ob 70. letnici skladatelja Tomaža 

Habeta v KD Franca Bernika Domžale: 29. 1. 2017 

 

2.3.11.4 Izvedba glasbeno gledališke igre Čarovnija z mladinskim  pevskim zborom (47 učencev) v 

in učenci neobveznega izbirnega predmeta umetnost (12 učencev):  21. 12. 2016 (premiera) v KD 

na Viru, 22. 12. 2016 – 2 ponovitvi, izvedba glasbeno gledališke igre Čarovnija z mladinskim  

pevskim zborom in učenci neobveznega izbirnega predmeta umetnost ob Dnevu žena 8. 3. 2017 – 

za organizacijo RK Dob (sodelovalo 60 učencev) ter izvedba glasbeno gledališke igre Čarovnija z 

mladinskim  pevskim zborom in učenci neobveznega izbirnega predmeta umetnost 12. 4. 2017 v 

okviru občinskega kulturnega praznika (60 učencev). 

 

2.3.11.5  Nastop z OPZ 3.–5. r. (26 učencev) na reviji pevskih zborov (7. 4. 2017) – zelo visoko 

ocenjeni, sodimo med najboljše OPZ v Sloveniji in dosegamo regijski nivo.  

Nastop z MPZ (47 učencev) na reviji mladinskih pevskih zborov (7. 4. 2017) – zelo visoko 

ocenjeni; sodimo med najboljše MPZ v Sloveniji in smo uvrščeni na državni nivo, kar uspe le 

redkim. 

Nastop šolskih pevskih zborov na majskem koncertu zborov OŠ DOB (22. maj 2017) 

Pevski zbor se je udeležil območne revije pevskih zborov in sodeloval tudi v projektu 
Ustvarimo najštevilčnejši pevski zbor. 

 

 

2.3.11.6  Španščina malo drugače  

Pri španščini smo se udeležili tekmovanja iz španske bralne značke, EPI LECTURA 2017 v 

mesecu aprilu 2017. 

 

2.3.11.7 Sodelovanje z Radio SLO v okviru jutranjih oddaj DOBRO JUTRO, sobotna jutranja 

oddaja, učenci PŠ Krtina, kot mladi odgovarjajo na različna splošna vprašanja – jesen 2016 

 

2.3.11.8 Mini olimpijada četrtič samo na OŠ Dob v sodelovanju s Športno zvezo Tržič in 

Olimpijskem komitejem Slovenije 
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Mini olimpijada je projekt, namenjen predvsem otrokom, ki obiskujejo prvo triado devetletne 

osnovne šole in je že četrtič pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije v mesecu juniju 2016 

potekala tudi na OŠ Dob. Vodilo mini olimpijade je, da otroci na prireditvi spoznajo različne športne 

discipline, velik poudarek pa je tudi na predstavitvi olimpijskega gibanja – olimpijskega in fair play 

protokola. Namen projekta je spodbuditi otroke k redni športni aktivnosti ter jih navdušiti za šport in 

aktivno življenje. Vse prireditve sledijo sloganu »Pomembno je sodelovati in ne vedno zmagati«, 

zato prav vsi otroci udeleženci prejmejo po končanem dogajanju priznanje in praktično nagrado za 

udeležbo in uspešen nastop. 

2.3.11.9 Izobraževanje Ksenije Božak, vodnice psičke Tili, za pridobitev licence Aktivni 

terapevtski pes 

Učiteljica Ksenija Božak, vodnica psa spremljevalca – Tili je 24. junija 2017 opravila mednarodni 

izpit Bbh v Domžalah. S tem je zaključila 3. stopnjo izobraževanja in končala osnovno šolo, ki jo je 

zaključila z uspešno opravljenim izpitom.  

V mesecu novembru se bosta s psičko Tili vpisali na šolanje za 'terapevtski par', izobraževali se 

bosta pri priznanih Ambasadorjih nasmeha. Dva meseca bodo potekala izobraževanja za vodnico, 

nato bo vodnica opravila 8 hospitacij v različnih ustanovah. Za hospitacijami bosta vodnica in pes 

opravili še 8 samostojnih nastopov. Ob uspešno opravljenem izpitu bosta v tem šolskem letu postali 

'aktivni terapevtski par'. 

2.3.14  Realizacija dežurstev 

Na OŠ Dob in Podružnični šoli Krtina je dežurstvo strokovnih delavcev pred začetkom pouka, med 

odmori ali v času malice v razredu ali v jedilnici potekalo redno po urniku z manjšimi težavami v 

času večjega števila bolniških odsotnosti strokovnih delavcev.  

 

2.3.15 Realizacija razstav na OŠ Dob 

Učenci in učenke OŠ Dob in PŠ Krtina so pod mentorstvom svojih učiteljev celo leto z veliko mero 

skrbnosti z različnimi razstavami svojih izdelkov skrbeli za domačnost, pestrost ter lepoto OŠ Dob, 

ki se je tako predstavljala obiskovalcem OŠ Dob in Podružnične šole Krtina. Razstave učencev 

predmetne stopnje so ponovne oživele na pobudo likovnih učiteljic Ane Slapar in Andreje Š. 

Tomšič ter zunanje učiteljice Inge Ivartnik, ki je likovnim navdihom dodala še slikarski del s 

čudovitim drevesom, živalmi ob vhodu za najmlajše, ki del ob vhodu pravljično poživijo.   

 

2.3.16 Poročilo o izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2016/17: 

knjižničarka Maja Jerič 
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Glede na odločitve učiteljev in aktivov smo v Učbeniški sklad v šol. letu 2016/17 dodali nove 

učbenike:  

1. razred: šola je za vse učence priskrbela učna gradiva po navodilih ministrstva  

3. razred: Dotik okolja 3, prenovljen učbenik  

5. razred: berilo Na krilih besed 5 in Znanka ali uganka 5 (dopolnili smo zbirko učbenikov z novimi 

izvodi za vse učence) 

6. razred: Gospodinjstvo 6, učbenik, prenovljen in berilo Novi svet iz besed 6 

Veliko učbenikov smo tudi dokupili, ker se veča število učencev v generaciji, nekaj jih je bilo tudi 

zelo poškodovanih in neprimernih za izposojo. 

Učenci so si  zadnje dni junija izposodili naslednje število učbeniških kompletov: 

1. razred: 79 učencev  

2. razred: 48 učencev  

3. razred: 67 učencev  

4. razred: 67 učencev 

5. razred: 50 učencev 

6. razred: 41 učencev 

7. razred: 59 učencev 

8. razred: 53 učencev 

9. razred: 50 učencev        

Skupaj  514 kompletov. 

Učbenike si iz učbeniškega sklada izposojajo vsi učenci matične šole in PŠ Krtina. 

 Projekti knjižnice  

Tudi šolska knjižnica se poskuša čim bolj približati vsem učencem OŠ Dob in PŠ Krtina. Kot 

knjižničarka na obeh šolah se trudim, da bi bili učenci čim bolj seznanjeni z vsemi aktivnostmi v šoli 

in seveda tudi izven nje.  

 V knjižnici izvajamo kar nekaj odmevnih projektov 
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-       Festival otroške poezije: v Mengšu je ob občinskem prazniku festival, letos je bil v maju 2017 

že dvanajstič. Udeležili sta se ga dve učenki, ena učenka je dobila nagrado za interpretacijo pesmi 

in drugo nagrado strokovne komisije (mentorstvo Marta Keržan, spremljevalka na prireditvi Maja 

Jerič). 

-       Naša mala knjižnica: (NMK) je zabaven in poučen projekt, ki spodbuja branje in razvoj bralne 

pismenosti. Učenci so radi prebirali knjige in veselo reševali naloge v Ustvarjalnikih. 

-       Rastem s knjigo: učenci 7. razredov so obiskali Knjižnico Domžale in dobili v dar knjigo Vinka 

Möderndorferja: Kit na plaži (Založba Mladinska knjiga), ki so jo nato brali za domače branje.  

-       Bralnice pod slamnikom: v šoli smo gostili pisatelja Damijana Šinigoja. 

-       Eko bralna značka: Ekobranje za ekoživljenje (branje literature z ekološko vsebino). 

Bralna značka: izvajali smo najstarejšo bralno akcijo v Sloveniji – bralni maraton. Učenci so pridno 

brali, saj smo za zaključek oziroma nagrado povabili v goste pevko Tjašo Hrovat. Za novo šolsko 

leto smo si še posebej zadali nalogo, da učence bolj motiviramo za branje in s tem povezano tudi 

njihovo kritično pripovedovanje o prebranem. 

 

2.3.17  Poročilo o delu svetovalne delavke Andreje Flerin Majcen 

DELO S ŠOLSKIMI NOVINCI 

 

je potekalo in bilo realizirano po Letnem delovnem načrtu. Delo šolskih novincev je spremljala 

preko celega šolskega leta še posebno zaradi različnih metod pedagoškega dela v osnovni šoli in 

starostne stopnje otrok, ko prvič vstopajo v šolo. Na povabilo učiteljic je izvedla nekaj hospitacij v 

smislu spremljanja učiteljičinega vodenja razreda, dela z zahtevnejšimi učenci/učenci s posebnimi 

potrebami ter spremljanja napredka šolskih novincev. 

 

V zadnjem trimesečju je aktivno sodelovala z vzgojiteljicami vzgojno varstvenih organizacij, ki 

pripravljajo generacijo šolskih novincev na vstop v osnovno šolo. Z njimi je opravila intervjuje in 

pridobila mnenje glede zrelosti otrok ter se preko hospitacij za posamezne otroke vključila v delo 

posameznih predšolskih skupin. 

 

Starše nekaterih otrok, ki niso vključeni v vzgojno-varstvene organizacije, je po potrebi povabila na 

pogovor in z njimi opravila intervju o napredku in pripravljenosti njihovega otroka na vstop v šolo. 

Ob prisotnosti dvoma o smiselnosti všolanja je usmerila starše v preverjanje zrelosti otroka za 

vstop v šolo. 

 



Osnovna šola Dob – Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2016/17 

31 

Sestanek Komisije za sprejem šolskih novincev je bil izveden 31. maja 2017. Sprejet je bil sklep, da 

se sedmim novincem zaradi utemeljenih razlogov odloži všolanje v prvi razred. Enemu novincu se 

je odlog po postopku preverjanja zrelosti za vstop v šolo zavrnil in se zato všola. Starši so s 

sklepom komisije soglašali.  

Sicer je bilo celotno sodelovanje s starši šolskih novincev tekoče in sklepi o všolanju otrok v 

dogovoru s starši soglasni. 

 

Za šolske novince smo v sodelovanju z učiteljicami bodočega prvega razreda in učiteljicami 

oddelka podaljšanega bivanja izvedli dan odprtih vrat, ki je potekal v istem dnevu kot uvodno 

srečanje/roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev. Tako na matični kot podružnični  šoli 

smo ga izvedli 1. junija 2017. Na srečanje staršev smo povabili predavateljico specialno 

pedagoginjo go. Damjano Šmid, ki je na zanimiv način spregovorila o pripravljenosti otrok na šolo 

ter sodelovanju staršev pri tem. Odziv je bil pričakovano dober, saj so se odzvali skoraj vsi starši in 

njihovi otroci. 

 
 
 
KARIERNO INFORMIRANJE IN NAČRTOVANJE, ZOISOVE ŠTIPENDIJE 
 

se je realiziralo predvsem v času razrednih ur, nadomeščanj in individualnih svetovanj. Učenci so 

se v večini aktivno odzivali pri pridobivanju poklicnih informacij, ki so jim bile v pomoč pri njihovi 

poklicni odločitvi. 

Vsak posameznik je imel možnost dostopa in izposoje vseh razpoložljivih materialov s področja 

karierne izbire. V preteklih šolskih letih so imeli  učenci  možnost sodelovati v interesnih skupinah, v 

katerih so potekale predstavitve poklicev (predvsem deficitarnih) s pomočjo različnih predstavnikov, 

strokovnjakov s področja dela, šolstva in zaposlovanja. To obliko je izvajal Zavod za zaposlovanje, 

vendar letos tega zaradi reorganizacije zavoda oziroma varčevanja ni bilo.  

Iz istih razlogov se niso realizirali ogledi delovnih mest izbranih poklicev v različnih delovnih 

organizacijah (v sodelovanju z izobraževalnim centrom KADIS iz Ljubljane), ki smo jih do sedaj 

izvajali. 

Tretje leto zapored je na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije v sodelovanju z Zavodom RS za 

zaposlovanje in Zavodom RS za šolstvo 7. 11. 2016 potekal Dan odprtih vrat slovenskega 

gospodarstva za mladino, starše in učitelje. Namen te akcije je približati manj znane poklice 

učencem in  njihovim staršem. 

 

Učenci so se imeli možnost udeležiti »Poklicne tržnice«, na kateri so se predstavile številne srednje 

šole ljubljanske regije in je potekala 13. decembra 2017 na OŠ Venclja Perka Domžale.  
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V sodelovanju z Območno obrtno zbornico Domžale smo 11. 1. 2017 prvič za devetošolce izvedli 

tehniški oziroma podjetniški dan, na katerem so učenci spoznavali najpomembnejše korake za 

vstop v podjetništvo, se soočili sami s seboj v vlogi podjetnika, razmišljali o svoji prihodnosti kot 

podjetniki in razdelali poslovni načrt za svojo podjetniško idejo. 

Vsi devetošolci so se 27. januarja 2017 udeležili izobraževalno predstavitvenega sejma Informativa 

'17, ki je bil letos devetič organiziran na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V vodeni 

predstavitvi so spoznavali različne izobraževalne programe ter poklice – predvsem s poudarkom na 

strokovno tehniških poklicih. Na sejmu so se glede na interes lahko udeležili tudi praktičnih 

delavnic. 

 

Pri urah kariernega informiranja je bil poudarek predvsem na pomoči pri pridobivanju dodatnih 

informacij glede kariernega načrtovanja. Vsebina delavnic je zajemala dejavnike odločanja za 

nadaljevanje izobraževanja, pomembnost pridobivanja informacij, možnosti pridobitve štipendije, 

 trga dela (deficitarni in suficitarni poklici), kompetence ljudi današnjega časa. 

 

Vsi učenci devetega razreda so izkoristili možnost uporabe interaktivnega računalniškega 

programa »Kam in kako«, preko katerega so pridobili veliko podrobnih informacij o posameznih 

poklicih, možnostih šolanja in zaposlovanja ter naredili samo-analizo  o lastnih interesih v skladu z 

željami in vizijo lastne poklicne poti. Po želji so program nadgradili z individualnim vodenjem in 

svetovanjem. 

Zainteresirani prijavljeni učenci 9. razreda so sodelovali v izvedbi obsežne pilotske raziskave 

uporabe orodja »Career Tree« (CaT), ki ga v sodelovanju s Španijo, Turčijo in Veliko Britanijo pod 

mentorstvom strokovnjakov z Univerze za ekonomijo in inovacije Lublin (Poljska) razvija Kadis 

d.o.o. Testni rezultat, ki ga je prejel vsak sodelujoči učenec, je vseboval izčrpne informacije glede 

50 testnih dimenzij in izobraževalne ter poklicne nasvete, o katerih so se učenci lahko pogovorili s 

svetovalno delavko v šoli (s sedmih področij: poklicni interesi, vrednote, osebnostne lastnosti, 

temperament, medosebne veščine, podjetniške veščine, kognitivne sposobnosti). 

 

Devetošolci so bili seznanjeni z Zakonom o štipendiranju (UL, št. 56/201), po katerem vlogo za 

podelitev štipendije vlaga kandidat sam oziroma njegov zakonit zastopnik. Upošteva se kriterije za 

pridobitev Zoisove štipendije, pri katerih se ne upošteva več kriterij v skladu s Konceptom: 

odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, po katerem mora biti učenec 

identificiran kot nadarjen učenec. Upoštevajo se le izjemni dosežki na posameznem področju 

družbenega življenja. 

Vsi učenci so se udeležili informativnega dne v mesecu februarju (10. in 11. 2. 2017), saj imajo za 

to v skladu s šolskim koledarjem pouka prost dan. 
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6. oktobra 2016 (v sodelovanju s Kadis Ljubljana) in 2. februarja 2017 je izvedla roditeljska 

sestanka za starše in učence devetih razredov glede vpisa ter programskih sprememb 

srednješolskega izobraževanja. Odziv staršev in učencev je bil zelo dober.  

 

Izpolnjevanje prijavnic za vpis v srednješolske programe je potekalo vodeno, v času pouka. 

Prijavnice z ustreznimi dodanimi dokumenti sem priporočeno poslala nekaj dni pred iztekom 

prijavnega roka. 

 

V karierno načrtovanje in svetovanje je vključila tudi učence s končano osnovnošolsko obveznostjo 

ter njihove starše, ki imajo izpolnjene pogoje za vključitev v nižje poklicno izobraževanje. Vse 

starše teh učencev kot starše devetošolcev je povabila in jim omogočila možnost individualnega 

svetovanja glede na poklicne namere njihovih otrok. 

Velik poudarek je bil tudi na svetovalnem delu z učenci s posebnimi potrebami in njihovimi starši, ki 

srednješolsko izobraževanje nadaljujejo preko postopka usmerjanja po ZUOPP-u. 

 

V program gimnazije se je prijavilo 20 učencev (39,21 %), od tega na Srednjo šolo Domžale 6, 

GSŠRM Kamnik 3, Bežigrad 3, SVŠGL 3 (splošna 1, plesna 1, gledališko filmska 1), Poljane 2 

(splošna 1, klasična 1) in posamezna prijava na Zavod Sv. Stanislava,  Jože Plečnik in Moste. 

 

V 4-letne srednje strokovne izobraževalne programe se je prijavilo 25 učencev (49, 02 %). 

 

V 3-letne srednje poklicne izobraževalne programe se je prijavilo 5 učencev (9,81 %). 

 

V 2-letno nižje poklicno izobraževani program se je prijavil 1 učenec (1,96 %). 

 

42 učencev (82,35 %) se je v izbrani izobraževalni program prijavilo v skladu s kariernim nasvetom, 

9  učencev (17,65 %) pa v nasprotju s kariernim nasvetom. 

 

Učenci so bili obveščeni o možnostih in načinih pridobitve različnih štipendij. Ponujena jim je bila 

pomoč pri izpolnjevanju obrazcev. 

 

Na predmetni stopnji je v okviru možnosti preko celega šolskega leta predvsem v času 

nadomeščanj in razrednih ur izvajala program kariernega načrtovanja.  

 
DELO Z UČENCI 
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Prednostna naloga je bilo izvajanje projekta »Šolski vidiki razredništva«, ki smo ga izvajali v 

sodelovanju s Šolo za ravnatelje. V projektu je prevzela vlogo vodje projekta oziroma strokovnega 

tima, k katerim smo načrtovali in izvajali dejavnosti s celotnim učiteljskim zborom. 

Še vedno smo nadaljevali s prednostnima nalogama lanskega šolskega leta, in sicer projektom 

»Bralna pismenost» v sodelovanju z Zavodom za šolstvo, pri katerem je sodelovala kot vodja 

oziroma članica strokovnega tima, ter projektom »Samoevalvacija v vrtcih in šolah« v sodelovanju s 

Šolo za ravnatelje, v katerem je bila v vlogi članice strokovnega tima in izvajalka projekta. Oba 

projekta smo intenzivno izvajali  preko celega šolskega leta skozi dejavnosti, ki smo jih postavili v 

preteklem šolskem letu. Projekt smo nadgradili z intenzivnim usposabljanjem celotnega 

učiteljskega zbora s poudarkom na medosebni komunikaciji med vsemi deležniki ter komunikaciji in 

delu z učenci, ki motijo pouk.  

 

Nadaljevali smo s sledenjem delu po Konceptu dela učnih težav v OŠ ter izvajanju kontinuuma 

preko petstopenjske pomoči učencem z učnimi težavami, še posebej upoštevajoč postopnost petih 

korakov pri delu z učenci in dokumentiranju izvirnega projekta pomoči učencem.  

Zapis individualnega projekta pomoči omogoča razviden vpogled v potek in razvoj učenčevega 

učenja na vsaki posamezni stopnji v kontinuumu pomoči, pri vsakem posameznem izvajalcu 

pomoči in v skupini vseh udeleženih v projektu pomoči. 

 

Neposredno delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami je potekalo skozi vključevanje v redni 

pouk (z namenom svetovanja učiteljicam), še posebej pa preko individualne in skupinske oblike 

učne pomoči (ISP), ki so jih izvajali učitelji vseh predmetnih področij in šolske specialne 

pedagoginje. Delo se je nadgrajevalo tudi v okviru dela svetovalnih ur svetovalne službe. Nekaj 

učencev, ki so bili že obravnavani v preteklih šolskih letih, smo usmerili v postopek usmerjanja za 

pridobitev ur dodatne strokovne pomoči. Poudarek dela svetovalnega dela je bil predvsem v 

koordinaciji in komunikaciji med učitelji, učenci in starši. 

 

Preko celega šolskega leta sem je po potrebi nudila strokovno/svetovalno pomoč učencem, 

staršem in učiteljem na Podružnični šoli Krtina. Dodatno učno pomoč je preko ur svetovalnega dela  

izvajala ga. Černčič, sama pa  se je po potrebi vključevala v dogovoru z razredničarkami predvsem 

v svetovalno delo s starši v času govorilnih ur. 

 

Preko celega šolskega leta je vodila individualne pogovore, usmerjanja in svetovanja učencem z 

vedenjskimi težavami in učenci s posebnimi potrebami. Pri tem smo starše ves čas obveščali 

oziroma jih vključevali v skupno reševanje nastalih situacij. 
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Na matični šoli je bilo največ obravnav z vedenjskega in učnega vidika, v katerem smo starše 

povabili k aktivnemu reševanju problematike. Predvsem pri vedenjski problematiki se je aktivno 

vključevala pri sledenju in izvajanju sprejetega vzgojnega načrta naše šole oziroma pilotnega 

izvajanja internega pravilnika o restitucijskih vzgojnih ukrepih. 

 

Tako na matični šoli kot na PŠ Krtina je izvedla razredne ure s preventivnimi vsebinami po 

predvidenem programu (na povabilo razrednikov).  

 

 
URESNIČEVANJE KONCEPTA: ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

 

Uresničevanje koncepta je potekalo po predvidenem planu dela z nadarjenimi učenci. Pedagoške 

delavce šole in starše je seznanila z evidentiranimi nadarjenimi v skladu z operacionalizacijo 

koncepta ter s planom nadaljnjega dela v novem šolskem letu. 

 

Ob začetka šolskega leta 2015/16 – septembra 2015 do meseca junija 2016 je potekal postopek 

evidentiranja nadarjenih učencev. 2. junija 2016 je potekalo testiranje nadarjenosti z ustreznimi 

psihološkimi testi. 

 

Učenci, ki so bili s sklepom v mesecu septembru 2016 identificirani kot nadarjeni: 
 

Št. Učenec/ka Področje nadarjenosti 

1. MB, 5. r. učno področje, nadpovprečne intelektualne in 

besedne ustvarjalne sposobnosti 

2. VII 5. r. voditeljsko, glasbeno, likovno področje, 

nadpovprečne besedne ustvarjalne sposobnosti 

3. TP, 5. r. učno, voditeljsko, likovno, gibalno področje 

4. IS, 5. r. učno, voditeljsko, likovno, gibalno področje, 

nadpovprečne intelektualne sposobnosti 

5. MZ, 7. r. nadpovprečne intelektualne in besedne 

ustvarjalne sposobnosti 

6.  MD 7. r. nadpovprečne besedne ustvarjalne sposobnosti 

7.  ESG, 7. r. glasbeno, voditeljsko področje, nadpovprečne 

besedne ustvarjalne sposobnosti 

8. EO, 7. r. glasbeno področje, nadpovprečne besedne 

ustvarjalne sposobnosti 

 
Vsi predlagani učenci, razen AM, KL in LZ, ki so bili vključeni v postopek evidentiranja 

nadarjenosti, so identificirani kot nadarjeni učenc i.   

Za učenca TJ postopek še ni bil zaključen zaradi odsotnosti na psihološkem testiranju – učenca 

bomo v dogovoru z izvajalko (psihologinjo M. Marinšek) v testiranje vključili pri naslednji izvedbi 

testiranja.                                                                                     
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Sklep o identificiranih nadarjenih učencih  v šolskem letu 2016/17 smo sprejeli v septembru, ko so 

bile dostopne vse ocenjevalne lestvice s strani ocenjevalcev. 

 
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

 
Preko celega šolskega leta  se je povezovala in sodelovala z zunanjimi institucijami (MIZKŠ, Zavod 

za šolstvo in šport, Šola za ravnatelje, Aktiv ŠSD Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš in Trzin, 

Zavod za zaposlovanje oziroma Urad za delo, Centri za socialno delo, Center za mlade Domžale, 

Zdravstveni dom Domžale, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Zavod za 

slepo in slabovidno mladino, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana,  CIRIUS Kamnik,  z drugimi 

osnovnimi šolami, ZPM Slovenije in ZPM Domžale, Zavod ZLRO, Policijska postaja Domžale, 

Okrožno tožilstvo Domžale, IC IZIDA in KADIS Ljubljana, Območna obrtno-podjetniška in 

Gospodarska zbornica Domžale in drugimi). 

Sodelovanje je bilo tekoče in uspešno. 

OTROŠKI PARLAMENT, ŠSU 

 
 
V letošnjem letu je organizirala pripravo na 27. šolski otroški parlament na temo OTROCI IN 

NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI ter izvedla zasedanje šolskega OTP. Izvoljeni učenci/predstavniki 

so zanimiva razmišljanja vseh učencev šole prenesli na medobčinski otroški parlament, ki je 

potekal v izvedbi OŠ Mengeš. Na zasedanju so predstavili naše ugotovitve ter sklepe: 

- učenci OŠ Dob smo bili enotni v opažanju, da imamo mladi velike težave zaradi 

negativnega, pesimističnega oziroma črnogledega pogleda na svet. tudi ko se poslušamo, 

se ne slišimo. To želimo spremeniti! 

NA RAVNI ŠOLE BOMO: 

- nadalje izvajali in povečali aktivne oblike in metode pouka, ki vplivajo na večjo aktivnost nas 

učencev pri pouku in naš interes za delo.  

- vplivali na POZITIVEN, OPTIMISTIČEN odnos preko različnih oblik sodelovanja: 

- tedenska debatna srečanja zainteresiranih predstavnikov učencev na aktualne teme, 

prenos debatne oblike v vsako oddelčno skupnost, 

- prenos znanja starejših učencev na mlajše – npr. preko predstavitve naravoslovnih 

poskusov, branja pravljic, botrstva, zdravega življenjskega sloga, 

- pogostejša športna druženja (tekmovanja) med učitelji in učenci v odbojki ter učenci vrstniki 

v igri med dvema ognjema, 

- vzbujanje interesa učencev preko organizacije dneva talentov pod sloganom VEČ ZNAM, 

VEČ VELJAM, 

- več dejavnosti organiziranih med matično in podružnično šolo (izmenjava v času rednega 

pouka, skupne dejavnosti, gostovanje),  
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- boljša povezanost z različnimi društvi preko humanitarnih dejavnosti. 

NA RAVNI DRŽAVE PREDLAGAMO IN ŽELIMO SPREMEMBE: 

- na področju zaposlovanja mladih (beg v tujino),  

- zdravstvene politike (dostopnost), 

- energetske politike (subvencioniranje energetsko varčnih virov, dostopnost električnih vozil), 

- šolske politike (manjša storilnostna usmerjenost, učenje za življenje), 

- socialne politike – uvedba obveznega razdeljevanja hrane v trgovinah, restavracijah 

humanitarnim organizacijam za namen ljudske kuhinje. 

  

V času tedna otroka v oktobru smo se v povezavi s temo OTP z dvema predstavnikoma ŠSU 

odzvali povabilu g. župana Tonija Dragarja na že tradicionalni pogovor o aktualni problematiki 

mladih v domžalski občini. 

 

V okviru ŠSU je organizirala oba sprejema prvošolcev v šolsko skupnost učencev (na matični in 

podružnični šoli), ki je potekal v tednu otroka.   

 

 
 
SUBVENCIONIRANA PREHRANA, SOLIDARNO IN DOBRODELNO DELO 

 

Vodila in koordinirala je uveljavljanje pravice do subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi 

ter sodelovala z Rdečim križem in ZPM Domžale ter dobrodelnimi organizacijami pri dodeljevanju 

solidarnostne pomoči družinam potrebnim pomoči. Vsem staršem, ki so se obrnili s prošnjo po 

pomoči, smo lahko v sodelovanju s šolskim skladom naše šole in drugimi humanitarnimi 

organizaciji pomagali reševati njihovo stisko. Zaznavamo, da so še vedno družine, ki kljub velikim 

stiskam ne pristopijo in ne prosijo za pomoč, čeprav bi jim z veseljem pomagali, če bi stisko podelili 

z nami. 

 
 
UPRAVNI ORGANI ŠOLE IN ŠOLSKI SKLAD, SINDIKAT 

 

V poziciji svetovalne službe  se je po potrebi vključevala v delo upravnih organov šole (Svet 

zavoda, Svet staršev) ter spremljala njihovo delo. Kot članica UO šolskega sklada se je aktivno 

vključevala v predviden program dela. Na šoli je delovala tudi v funkciji sindikalne zaupnice OŠ 

Dob. 

 

PREDAVANJA, ŠOLA ZA STARŠE 

 

V četrtek, 13. oktobra 2016, smo na šoli gostili predavatelja in izjemnega strokovnjaka dr. Ranka 

Rajovića, avtorja knjižnih uspešnic in novih pristopov k učinkovitemu učenju programa NTC 
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sistema učenja (Učenje je igra), ki poteka v šestnajstih evropskih državah. Njegova predavanja 

so zelo obiskana in vedno razprodana (v Zagrebu, Novem Sadu, na Bledu, v Ljubljani, v tujini …). 

Za strokovne delavce šole smo izvedli strokovno izobraževanje s poudarkom na aktivnem učenju, 

za starše pa predavanje na isto tematiko. Učitelji so prejeto znanje kasneje uporabili pri praktičnem 

delu z učenci ter ga interno predstavili sodelavcem kot primere dobre prakse.  

Ranko Rajović je specialist interne medicine, magister nevrofiziologije in od leta 2003 član Odbora 

za nadarjene otroke pri mednarodni organizaciji Mensa, je avtor programa NTC (Nikola Tesla 

Centra), sistema učenja, ki v pedagogiko uvaja dognanja nevrofiziologije in se izvaja v šestnajstih 

evropskih državah. Program NTC se v Sloveniji izvaja na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, 

kot gostujoč predavatelj pa sodeluje tudi na Univerzi na Primorskem. Program NTC izvajajo vrtci in 

šole v Italiji, na Norveškem, v Romuniji, Srbiji, Makedoniji, na Slovaškem, Hrvaškem in tudi pri nas. 

Kot nevroendokrinolog vnaša najnovejša medicinska odkritja o možganih v pedagogiko. Kot član 

upravnega odbora Mense, svetovnega združenja ljudi z nadpovprečno inteligenco, ima dr. Rajović 

odličen vpogled v programe za nadarjene. Dr. Rajović bo poskušal odgovoriti na vprašanja, kaj 

moramo storiti, da pripravimo otroke za XXI. stoletje ter ali se zavedamo, da naše “napake” pri 

vzgoji lahko poškodujejo otroke in zakaj je reproduktivno učenje (lahko) napačno. 

Razvoj možganov je zelo intenziven prvih nekaj let človekovega življenja. Največja intenziteta se 

kaže do tretjega leta starosti, tudi do petega, sedmega ter vse do dvanajstega leta starosti. 

Napake, povzročene v tem življenjskem obdobju, lahko pomembno vplivajo na otrokov razvoj. 

Največjo odgovornost nosijo tisti, ki se v tem obdobju z otrokom največ ukvarjajo. To so starši, 

vzgojitelji in učitelji, zato morajo le-ti dobro poznati to obdobje otrokovega razvoja. Najpogostejše 

napake delajo starši (premalo gibanja, prepoved za otroka koristnih aktivnosti, spodbujanje 

nekoristnih in škodljivih aktivnosti). Večino teh napak je mogoče popraviti in s tem otroku omogočiti 

razvoj v skladu z njegovimi biološkimi potenciali. Večji problem je pomanjkanje zgodnje stimulacije, 

saj je medicinsko dokazano, da so otrokovi razvojni potenciali največji v obdobju od tretjega do 

petega leta starosti. 

NTC metode omogočajo otrokom v procesu učenja aktivirati svoje neizkoriščene zmogljivosti. 

Program je dinamičen in prežet z novimi spoznanji nevrofiziologije in z našimi izkušnjami iz 

praktičnega dela z otroki. Rezultati vse večjega števila raziskav, ki kažejo uspešnost NTC sistema 

pri delu z otroki, so nam še posebna spodbuda. Program spodbuja otroke, da osvojijo in si 

zapomnijo pomembne informacije, ki jih dobijo skozi spontane elemente asociacije in igre. S 

pomočjo NTC metod se vsak otrok osvobodi strahu pred odgovarjanjem in strahu pred napačnimi 

odgovori ter s tem pridobijo več samozavesti, zaupanje v svoje odgovore, v reševanje nalog in 

komentiranje očitnih primerov. 
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Za starše učencev od 1. do 8. razreda smo organizirali predavanje na temo Otrokovo 

samospoštovanje in notranja disciplina – kako to doseči za PŠ Krtina v torek, 21. 2. 2017 ob 

16.30 uri, za starše učencev od 1. do 5. razreda matične šole v torek, 21. 2. 2017 ob 18. uri, za 

starše učencev od 6. do 8. razreda matične šole v četrtek, 23. 2. 2017 ob 17.00 uri. 

Vsebina: Otrokovo samospoštovanje je ključna sestavina njegove samopodobe. Je odraz razmer in 

načina komunikacije v družini ter kakovosti partnerske zveze med staršema. Predstavlja zrcalno 

sliko ljubeznivosti staršev do otrok, prav tako pa tudi njihovega samospoštovanja. Pomembno 

vpliva na otrokov čustveni, socialni in spolni razvoj. V nadaljevanju spodbudno vpliva na otrokov 

učni uspeh v  šoli in motivira k ustvarjalni moči notranje discipline. 

Kakšne vzgojne pristope uporabiti? Kje se skriva ključ rešitve, ko ne gre vse kot starši pričakujejo? 

Kako vplivati in krepiti voljo pri otroku? 

Prvi del srečanja se osredotoča na oblikovanje otrokove osebnosti s poudarkom na razvoju 

samospoštovanja in vplivih na otrokov čustveni, intelektualni ter socialni razvoj, drugi del pa na  

notranjo disciplino pri otrocih, ljubezen staršev do otroka in nadzor nad vedenjem. Predavanja je 

izvedla gospa Nevenka Janež, univ. dipl. psih., NLP diplomantka in mediatorka. 

Izvedla je predavanje za starše devetošolcev »Izbira poklica in vpis v srednje šole«. V sodelovanju 

z izobraževalnim centrom KADIS je organizirala predavanje za starše osmošolcev »Izbira poklica in 

vrste srednješolskega izobraževanja« v jesenskem času.  

 

Posamezne predstavitve oziroma delavnice za starše na tematiko prednostnih šolskih projektov 

Bralna pismenost, BUS in Šolski vidiki razredništva so bile realizirana v času skupnih roditeljskih 

sestankov preko celega šolskega leta. Izvajali so jih interni izvajalci – strokovni delavci šole.  

 
 
STROKOVNE SKUPINE 

 

Vodila in koordinirala je strokovne time za pripravo, realizacijo in evalvacijo individualiziranih 

programov za učence, ki so bili usmerjeni v izobraževalni program z izvajanjem strokovne pomoči 

ter sodelovala pri njihovem oblikovanju. Če specialna pedagoginja ni bila vključena v strokovno 

skupino, je izdelala individualiziran program v sodelovanju z učitelji, ki so učenca poučevali. Preko 

celega šolskega leta je izvajala posvetovalno delo z učitelji in specialnimi pedagoginjami, ki so 

nudili individualno pomoč usmerjenim učencem. Sodelovala je tudi pri organizaciji sklicev 

strokovnih timov Komisije za usmerjanje. 

 
 
POSVETOVALNO DELO PRI IZBIRI IZBIRNIH PREDMETOV IN IZBIRI NIVOJEV 
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Z učenci sedmega, osmega in devetega razreda, ki so želeli nasvet, je opravila posvetovalno delo 

glede izbire izbirnih predmetov ter izbire nivojev. 

 

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE, AKTIVI, ANALIZE, RAZISKAVE 

  
15. in 20. septembra 2016 se je udeležila strokovnega izobraževanja za mentorje šolskih otroških 

parlamentov v Ljubljani. Izvaja ga ZPM Slovenije. 

 

31. januarja 2017 se je odzvala posvetu svetovalnih delavcev glede kariernega svetovanja, ki ga 

izvaja MIKZŠ. Zajete teme: Razpis za vpis novincev v srednje šole za šolsko leto 2017/2018. 

Vajeništvo, Štipendije, Vloga svetovalnih delavcev v projektu spodbujanja podjetnosti,  

Predstavitev projekta Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in nadaljnja krepitev 

nacionalne koordinacijske točke za vseživljenjsko karierno orientacijo, 

Pripravljeni na prehod? Presentation_zones, 

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje, 

Razpis za vpis v visoko šolstvo, 

Namere devetošolcev, 

Podatki o trgu dela. 

 

6. in 7. februarja 2017 se je udeležila strokovnega seminarja za sindikalne zaupnike, ki ga je 

organiziral SVIZ. Preko celega leta se je odzivala tudi na posamezne sklice sindikata na ravni 

območnega odbora Ljubljana in okolica. 

 

16. in 29. maja 2017 je aktivno sodelovala na Prometejevi delavnici (Postojna) in predstavitvi 

prenovljenega programa Lopolis (Preserje pri Radomljah), ki ga bomo začeli uporabljati v 

septembru. Predhodno v sodelovanju s kolegoma v avgustu načrtujejo izobraževalne delavnice za 

vse strokovne delavce na šoli. Sama je v vlogi administratorke programa. 

  

V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali z izvajanjem vsebin in metod, ki smo jih pridobili preko 

triletnega projekta KVIZ in samoevalvacije v vrtcih in šolah, katerega cilj je ugotavljanje in 

zagotavljanje kakovosti VIZ sistema ter razvijanju sistema kakovosti VIZ organizacij ter lani 

pričetega projekta »Šolski vidiki razredništva«. Preko celega leta smo nadgrajevali znanja za 

načrtovanje izboljšav in vodenje procesa z učiteljskim zborom. 

 

Tako smo 16. februarja in 16. aprila 2017 izvedli interno delavniško strokovno izobraževanje  

Komunikacija in delo z učenci, ki motijo pouk, v skupnem trajanju 8 ur. Vsebina seminarja je 

zajemala: 
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- vzroke, vrste in posledice motečega vedenja  

- učinkovito in neučinkovito komunikacijo z učencem, ki moti pouk, 

- reševanje konfliktnih situacij v razredu, 

- metode dela z nemirnim učencem (ADHD), 

- vlog učitelja, svetovalnega delavca in ravnatelja v odnosu z učencem, ki moti pouk,  

- pravila in posledice v šoli –  močna in šibka področja, 

- vodenje razreda in uporaba socialnih veščin,   

- sodelovanje s starši, 

- pomoč in sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki.  

 

Izvajalka je bila Damjana Šmid, prof.soc.ped., predavateljica s tridesetletnimi izkušnjami na 

področju dela z otroki in mladostniki, ki imajo vedenjske in čustvene težave, z otroki s posebnimi 

potrebami in z otroki, ki potrebujejo drugačne oblike dela. Vodi delavnice za otroke in mladostnike s 

poudarkom na pridobivanju socialnih vešč in ter ustreznega vedenja, ki temelji na združevanju 

različnih področij realitetne teorije, NLP, CAP programa in drugo.  

Cilji razvojnega projekta so širjenje in poglabljanje izbranega področja ter usposabljanje deležnikov 

za vodenje izboljšave preko mreženja. Pri mreženju ni najmočnejši poudarek na zajetih vsebinah, 

pač pa na poteku procesa, v katerem se gradijo dobri medsebojni odnosi in učinkovita 

komunikacija. Sodelovanje je namreč temeljni način dela pri uvajanju izboljšav in zagotavljanju 

njihove trajnosti. 

Že tretje leto je cilj nadaljevanja razvojnega projekta BP pri učencih predvsem dvigniti nivo branja z 

razumevanjem, jih spodbujati h kritičnemu razmisleku ob besedilih, uporabi ustreznih bralnih učnih 

strategij ter motivirati za branje in razvijanje bralne kulture.  

V okviru projekta smo nadaljevali z uporabo Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti za učence 3. 

razreda (OSBZ avtoric Sonje Pečjak, Lidije Magajna, Nataše Potočnik in Anje Podlesek). 

Bralne zmožnosti smo načrtno merili v začetku meseca septembra 2016 in meseca junija 2017 (pri 

posameznih učencih).  

Zbrani podatki so učitelju/staršem služili kot povratna informacija, koliko in katere bralne 

zmožnosti je učenec že uspel razviti, predvsem pa kot informacija za načrtovanje nadaljnjega 

učiteljevega dela z učenci (svetovalna storitev s starši). 

 

Začetni motivi za vključitev v projekt:  

Pri delu z učenci in starši se srečujemo z različnimi odzivanji, pričakovanji, s katerimi se mora 

soočiti vsak učitelj kot posameznik in hkrati predstavnik zavoda. Ob srečanjih na pedagoških 

konferencah, govorilnih urah, roditeljskih sestankih in drugih oblikah sodelovanja z zunanjimi 
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zavodi  smo zaznavali uporabo različnih strategij, ki so pripeljali do uspešnih in manj uspešnih 

rešitev.  

Zaznavali smo razlike v strokovni usposobljenosti in spretnosti strokovnih delavcev  predvsem na 

področju odzivnosti in komunikacijskih veščinah, predvsem v smeri veščin vodenja skupin.  

Začutili smo potrebo po pridobitvi oziroma poglobitvi veščin pri vodenju razreda in sodelovanju s 

starši, s tem pa tudi povečanju zaupanja (angažiranosti, odkritosti, odprtosti) pri sprejemanju 

različnosti mnenj na vseh ravneh sodelujočih in upoštevanje dogovorjenih pravil na ravni šole s 

strani vseh deležnikov. 

Izhodiščno stanje za izboljševanje področja: 

Večina strokovnih delavcev je zaznavala odstopanja pri sprejemanju, razlagi, prenosu informacij na 

vseh ravneh sodelujočih deležnikov, ugotavljali so deficite pri lastnih komunikacijskih veščinah. 

Zaznavali so razlike v odzivanju strokovnih delavcev pri neupoštevanju dogovorjenih pravil šole 

predvsem s strani učencev. Izražali so potrebo po uskladitvi enotnega ravnanja vseh strokovnih 

delavcev šole. 

                                                                                                    

Dosežki v projektu s poudarkom na vidiku otroka: 

Pri prenosu znanj strokovnih delavcev na učence so se strokovni delavci ukvarjali predvsem z 

načini uporabe pridobljenega znanja prilagojene skupinam, s katerimi so izvajali načrtovane 

vsebine (v razredu z učenci, na roditeljskem sestanku s starši). Med sodelavci je stekla 

intenzivnejša izmenjava izkušenj glede načina izvedbe in reševanja konkretnih primerov iz prakse. 

Pri intenzivnejši uporabi izkustvenega učenja je bilo med učenci opaziti večjo sproščenost, odprtost 

in medsebojno zaupanje.   

 

Skrb za  trajnost spremembe: 

Lani je večina strokovnih delavcev v evalvaciji navajala, da je eno leto premalo, da bi dosegali 

trajnejše rezultate, zato smo vsi nadaljevali začeto delo. S sprejetjem in pilotnim izvajanjem 

dogovora/Pravilnika o protokolu ravnanja in upoštevanja dogovorjenih pravil na šoli smo namenili 

glavni poudarek njegovemu uresničevanju in spremljanju. Zavedamo se pomena aktivnega 

vključevanja staršev, zato bomo tudi z njimi načrtovali celoletne izkustvene dejavnosti ob 

seznanjanju z aktivnostmi z učenci. S strokovnimi delavci smo izvedli nadgradnjo znanja o 

veščinah z zahtevnejšimi uporabniki.  

 

Celo šolsko leto je bila članica medobčinskega aktiva svetovalnih delavcev ter šolskega aktiva 

pedagogov. Velik poudarek je bil na prenosu dobre prakse na področju vedenjske problematike in 

načinih odzivanja/ukrepanja. 
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Kot vodja aktiva razrednikov je o načrtovanih dejavnostih v zvezi s preventivno dejavnostjo skozi 

projekt Šolski vidiki razredništva celo šolsko leto sodelovala z razredniki. . 

  

Kot član strokovne skupine je sodelovala v občinskem projektu »Varne točke« v okviru 

projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto, ki prispeva k izboljšanju ozračja varnosti za 

otroke in mladostnike. 

 

Občina Domžale jo je imenovana kot predstavnico v Lokalno akcijsko skupino (LAS) za reševanje 

in preprečevanje vseh vrst odvisnosti v občini Domžale. Sklicani sta bili dve razširjeni srečanja. 

Na prvem, 19. aprila 2017, so udeleženci razmišljali o stanju na področju preprečevanja odvisnosti 

v lokalni skupnosti.  

 

Udeleženci so se najprej osredotočili na definiranje trenutnega stanja na področju odvisnosti v 

občini Domžale. 

 

Povzetek ugotovitev: 

 največji oz. najpogostejši problem je alkoholizem, ki je prisoten tako med otroki in v družini 

(ki vodi v različne oblike nasilja),  

 posedovanje prepovedanih drog (predvsem konoplja; v letu 2016 po podatkih policije 70 

primerov), 

 največji poudarek na zdravem razvoju otroka (primarna vloga staršev v vzgoji, stabilno 

okolje, ki vodi v dobro samopodobo in medsebojne odnose),  

 možnost povezave z drugimi pristojnimi institucijami, 

 porast nekemičnih odvisnosti (socialna omrežja), ki vodi v druge odvisnosti,  

 opazna prezaščitenost otrok, izvajanje preventivnih programih z družinami. 

 

 

Preventivne dejavnosti, ki jih organizacije že izvajajo: 

 vrtec: Šola za starše 

 osnovna šola: interni program od 1. do 9. razreda, Eko šola in Zdrava šola (tudi 

preventivno) 

 srednja šola: programi za dijake in starše na aktualne teme, individualni pristopi 

 Študijsko-raziskovalni center za družino: Šola za družino (poteka v prostorih CSD), 

delavnice na šolah, svetovalni programi za žrtve nasilja, programi za otroke iz ogroženih 

družin, svetovalni program za otroke in mladostnike 

 Zdravstveni dom Domžale: ob sistematskih pregledih potekajo predavanja in delavnice o 

zdravem življenjskem slogu 
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 CSD: izvaja javna pooblastila, izvaja tudi preventivni program Učenje za življenje; želeli bi 

še več 

 policija: aktivna v sodelovanju z drugimi institucijami 

 Center za mlade: kakovostno preživljanje prostega časa, počitniški program za otroke in 

mlade, svetovalnica za mlade in starše, ustvarjalne delavnice, Veter v laseh (dogodki za 

spodbujanje zdravega življenjskega sloga, predavanja za starše in strokovne delavce) 

 

 

Sledil je razmislek o želenem stanju »Kam do leta 2022« na področju preventive in odvisnosti v 

lokalni skupnosti. 

 

Povzetek ugotovitev: 

 boljše povezovanje akterjev na področju preprečevanja odvisnosti, 

 vzpostavljanje rednih programov (ki bi bili brezplačni in obvezujoči za identificirane 

posameznike/družine; programi o alkoholizmu in zdravem življenju), 

 da bi vsi, ki potrebujejo pomoč, to lahko takoj dobili, 

 da bi lahko sami aktivno pristopali k pomoči potrebnim (outreach),  

 povezovanje z drugimi institucijami in da bi institucije našle ljudi v stiski,  

 obvezujoči preventivni programi, 

 spodbujanje aktivnega gibanja,  

 podpora družinam, da v njih stari starši lahko prevzamejo svoj del vzgojne vloge, 

 vzpostavljanje varnega okolja, v katerem se otroci lahko sami igrajo, 

 lokalni program za preprečevanje alkoholizma in zlorabe drog, ustanovitev kluba za 

anonimne alkoholike, 

 programi finančne pismenosti. 

 
Kaj lahko storimo za doseganje želenega stanja? 
 

Občina Domžale: finančna podpora javnih zavodov in programov ter podpora povezovanja 

akterjev, informiranje javnosti 

ŠRCD: posredovanje strokovnih vsebin 

Vrtec: informiranje (na sestankih novincev) 

OŠ: informiranje, prostor 

ZD: vstop v delovne organizacije skozi programe namenjene podpori zdravju na delovnem mestu 

CZM: lokalni koordinator (nabor vsebinskih programov), brošura, spletna platforma … 

CSD: platforma za sodelovanje, informacije, sodelovanje, pretok in ažurnost informacij 

SŠ: usmerjanje posameznikov 
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Policija: informacije, izobraževanje 

MSD: dogajanje za mlade, vrstniško informiranje 

 
KLJUČNI PREDLOGI: povezovanje lokalnih akterjev, podpora družini pri vzgoji (za vrtce, za 

osnovne šole), iskanje navdihov v drugih skupnostih ter priprava projektov za prenos metod dela v 

lokalno okolje, spletni viri informacij (za širok krog uporabnikov), november – mesec preventive 

(seznam aktivnosti vseh institucij LAS-a v obliki letaka, možnost sodelovanja in skupnega izvajanja 

aktivnosti) 

 

Udeleženci so se strinjali, da bi bilo smiselno, da bi se skupina sestajala dvakrat letno (junij in 

oktober). Vsako leto se tudi pripravi zbornik preventivnih programov. 

 

DRUGO SREČANJE 

Na drugem srečanju 6. junija 2017 so pregledali preventivne dejavnosti za prihodnje šolsko leto, 

kaj se bo delalo v posameznih organizacijah, kje lahko podpremo drug drugega, kaj so prioritete za 

naslednje šolsko leto, kaj bi si še želeli pripraviti, katere teme bi še želeli nasloviti, možnosti 

povezovanja/sodelovanja, razprava o zborniku vsebin, skupni platformi, brošuri, določitev nalog 

skupine za nadaljnjo delovanje. 

 

Z namenom seznanitve vseh sodelujočih s preventivnim programom članic LAS, so udeleženci 

srečanja predstavili preventivne aktivnosti, ki jih pripravljajo za šolsko leto 2017/18. Nekatere 

aktivnosti bodo načrtovane kasneje, ko bodo plani dela v končni obliki.   

Vrtec Urša  

Nadaljevanje z izvajanjem Šole za starše in spodbujanja zdravega življenjskega sloga (športne igre 

ob zaključku leta, članki na oglasni deski, pohodništvo, plezanje). Poudarek bo na razvoju 

komunikacijskih spretnosti, pozitivni samopodobi. Dogovarjajo se za strokovno predavanje 

logopedinje. 

Vrtec Domžale 

Poudarek na krepitvi socialnih veščin – pozitivna samopodoba, delo na čustveno-vedenjskem 

področju s skupino otrok, usmerjanje staršev na zunanje institucije (uporaben bi bil nek zbir 

brezplačnih oz. cenovno ugodnih ponudnikov). Staršem omogočajo izposojo strokovne literature in 

jo vključujejo tudi v knjižni nahrbtnik, ki si ga izposojajo otroci.  

OŠ Dob 

Predstavnica je poudarila, da ima vsaka šola razvite svoje preventivne programe, ki jih povečini 

izvajajo notranji kadri. Občasno se obrnejo tudi na zunanje strokovnjake. Pozitivno je ocenila 

vključevanje kriminalista v preventivni program predvsem na področju objav na medmrežju, groženj 

preko spleta, nedovoljenih objav fotografij … Predstavnica je menila, da je nujen nek portal, ki bo 
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omogočal pretok informacij in bil hkrati vir informacij za starše ter strokovne delavce. Tudi v OŠ se 

srečujejo s potrebami logopedske obravnave, saj prav zaradi pomanjkljivega govora nastane v 

šolah ali vrtcih veliko konfliktov v skupini.  

OŠ Venclja Perka 

Pripravljajo izobraževanja za starše, organizirajo obisk kriminalista, ki se pridruži roditeljskim 

sestankom in starše pouči o drogah. S kriminalistom sodeluje tudi  svetovalna služba, ki se na ta 

način seznani s trenutno situacijo. Preventivne programe izvaja tudi šolska svetovalna služba in pri 

tem sodeluje z lokalnimi institucijami (npr. policijo). Želijo si več naključnih obiskov policistov. 

Poseben poudarek so namenili preventivi v prometu (razlog ukinitev prevoza iz Depale vasi). V 

naslednjem šolskem letu se bodo učitelji izobraževali na temo odgovornosti (Prgič – 7 krogov 

odličnosti) in bodo na razrednih urah pridobljeno znanje delili z učenci. Izpostavili so tudi problem 

pri vključevanju učencev priseljencev; zanima jih, kaj bi lahko naredili na ravni občine.  

Srednja šola Domžale 

Izvajali bodo delavnice o varni rabi interneta in ozaveščali dijake o spletnih odvisnostih. Tudi pri njih 

prihaja do težav z vključevanjem priseljencev. V letošnjem letu je bilo na šoli približno 20 dijakov 

priseljencev.  

Mladinski svet Domžale 

Predstavili so prihajajočo prireditev Festival mladih in videli možnost predstavitve policije na eni 

izmed stojnic na prireditvi. Za naslednje šolsko leto razmišljajo o organizaciji okrogle mize na temo 

mladih.  

Študijsko-raziskovalni center za družino 

Nadaljujejo s Šolo za družino v sodelovanju s CSD Domžale (do decembra). Izvajali bodo tudi 

programa Pri nas nihče ne izostane in program za žrtve nasilja ter delavnice na lokalni osnovni šoli.  

Policijska postaja Domžale 

Predstavnik je poudaril, da so odprti za vse oblike sodelovanja.  

Zdravstveni dom Domžale 

Opravljajo različne aktivnosti za spodbujanje zdravega ž ivljenjskega sloga v okviru programa CINDI 

ter organizirajo programe (gibanje, tehnike sproščanja, depresija) za odrasle osebe.  

Občina Domžale 

Izvajajo program Varno v šolo in domov ter podpirajo javne zavode ter preventivne programe.  

Center za socialno delo Domžale 

Nudijo svetovalno delo za družine ter šolo za družine. Izvajajo preventivni projekt za otroke 

Socialno učenje, za izvajanje preventivnih programov se povezujejo tudi z zunanjimi izvajalci.  

Center za mlade Domžale 

Nadaljujejo s svetovalnico za mlade, načrtujejo predavanje psihoterapevta Lea Ivandiča in 

predavanje o tehnikah učenja. V letu 2017 bodo izvedli mednarodni projekt na temo strpnosti in 

medkulturnosti. V septembru načrtujejo preventivno prireditev Veter v laseh.   
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V nadaljevanju srečanja so udeleženci obravnavali možnosti sodelovanja in povezovanja. 

Izpostavljen je bil izziv dela z otroki priseljenci in želja po tem, da bi bilo to koordinirala Občina 

Domžale. Ga. Kosec je poudarila, da je to pristojnost države, ki bi morala ta problem sistematično 

urediti za vse slovenske občine in dodatnega denarja ni na voljo. Ga. Koleša je predlagala, da v 

začetku septembra osnovne šole in srednja šola sporočijo število vključenih učencev priseljencev, 

ki bi potrebovali tečaj slovenskega jezika, in nato bodo v Centru za mlade razmislili o nadaljnjih 

korakih.   

 

Razprava se je nadaljevala v smeri izkoriščanja sredstev, ki jih Občina Domžale nameni za 

Preventivne socialne programe za mlade in samopomočne skupine. Sredstva ostajajo na 

voljo, ker je trenutno v lokalnem okolju premalo organizacij, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na 

razpis (prejemniki proračunskih sredstev se na ta razpis ne morejo prijaviti). Člani so predlagali, da 

bi skupina LAS predstavnikov pripravila skupni lokalni preventivni program in z njim kandidirala 

na omenjenem razpisu. Ga. Kosec je zagotovila, da bo preverila to možnost in raziskala možnosti 

spremembe razpisa, ki bo omogočil takšno prijavo ter s tem  koriščenje sredstev, ki so na voljo. 

Predstavniki LAS so se dogovorili, da bodo do 18. 9. 2017 predlagali aktivnosti, ki bi jih vključili v 

LAS preventivni program, razmislili o kadru, ki bi lahko sodeloval pri izvajanju programa in sestavili 

delovno skupino za pripravo programa. S pripravljenim programom bodo v letu 2018 kandidirali na 

občinskem razpisu in na ta način pridobili sredstva za izvedbo le-tega.  

 
Ga. Koleša je prisotne povprašala o potrebah delavnic za šole (tema samopodoba, preventiva). 

Predstavniki so povedali, da v ta namen raje izobražujejo notranji kader, ker so imeli slabe izkušnje 

z zunanjimi izvajalci, hkrati pa tudi starši želijo natančne podatke o usposobljenosti zunanjih 

izvajalcev takšnih delavnic.  

 

Izpostavljena je bila tudi možnost, da se v Domžalah izvede raziskava na temo uporabe/zlorabe 

alkohola, tobaka in drugih prepovedanih drog. Udeleženci so se strinjali, da bi bila takšna raziskava 

potrebna, saj bo pokazala dejanski posnetek stanja. Ga. Bašič-Jančar je opozorila, da bi morda 

lahko takšno anketo izvedli v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo.  

 

Srečanje se je nadaljevalo v smeri preventivnih delavnic/izobraževanj za ravnatelje in 

strokovne delavce. Predstavnici ravnateljev OŠ in svetovalnih delavcev OŠ sta predlagali, da 

preverita potrebe po aktivih, informacije bosta posredovali Centru za mlade. Potrdili so tudi predlog, 

da bi se takšno izobraževanje izvedlo v Centru za mlade.  
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Člani so se dogovorili, da bodo razmislili o skupni promociji aktivnosti, ki jih bodo izvedli v 

novembru, mesecu preventive. Predstavnica Centra za mlade Domžale je ponudila, da lahko 

promocijsko gradivo (skupen plakat) pripravijo v njihovem zavodu, preostali člani pa poskrbijo, da je 

material razdeljen po njihovih informacijskih kanalih.  

 

Izpostavljena je bila potreba po skupnem spletnem portalu, ki bi zbiral informacije o programih, ki 

naslavljajo posamezne specifične težave. Te informacije bi koristile mladim, staršem ter tudi 

svetovalnim delavcem, ki želijo starše ali otroke napotiti še na kakšno drugo inštitucijo. Ga. Kosec 

je poudarila, da se bodo te vsebine lahko priključile portalu, ki ga bo urejal Center za mlade in bo 

obravnaval različne tematike, ki so zanimive za mlade. Prisotni so ugotovili, da trenutno potrebe po 

tiskani ali spletni brošuri obstoječih preventivnih programov ni.  

 
Skupina je za nadaljevanje dela določila naslednje naloge: 

1. do 18. 9. 2017 člani LAS skupine Centru za mlade sporočijo predloge za vsebino 

skupnega preventivnega programa LAS, morebitne izvajalce/sodelavce v programu; 

2. v začetku septembra predstavniki osnovnih šol in srednje šole Centru za mlade 

sporočijo število učencev priseljencev, ki bi potrebovali tečaj slovenskega jezika; 

3. predstavnica Občine Domžale preveri možnosti kandidature skupine LAS na občinski 

razpis Preventivni socialni programi za mlade in samopomočne skupine 2018; 

4. člani se ponovno srečajo v oktobru 2017 (teme srečanja: pogovor o predlogih vsebine za 

skupni preventivni program, določitev članov delovne skupine za pripravo programa, 

morebitni izvajalci programa, skupni promocijski material za preventivne aktivnosti v 

mesecu novembru); 

5. dogovor o roku za poročila o preventivnih programih izvedenih v šolskem letu 

2016/2017.   

 
 
DNEVI DEJAVNOSTI, PREVENTIVNI PROGRAMI, PROJEKTI  

 

Za šeste, sedme in osme razrede je sodelovala pri izvedbi preventivnega programa na temo »Jaz, 

ubogi pubertetnik« in »Spolno nasilje«, ki je del spletnega preventivnega program, ki ga načrtno 

izvajamo za vse generacije do zaključka OŠ izobraževanja na temo spolnosti. Letos smo ga 

ponovno izvedli v sklopu razrednih ur in ne kot dan dejavnosti.  

 

Aktivno  se je vključevala v izvedbo razrednih ur, v času katerih izvajamo interni program 

preventivnih vsebin od 5. do 9. razreda (učenje, komunikacija, samopodoba, sproščanje, droge). 

Na področju odvisnosti in nasilja smo se povezali s CSD Domžale in Projektom človek pri izvedbi te 

aktualne problematike, z njimi načrtujemo sodelovanje tudi v naslednjem šolskem letu. Vključeni 
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smo bili tudi v projekt Neodvisen.si, ki je potekal na občinski ravni. Oddelki 7. razredov so bili 

vključeni v preventivno delavnico O2 za vsakega, ki obsega preventivo proti kajenju. 

 

Izvedeni dnevi dejavnosti so opisani v delu z nadarjenimi in kariernem informiranju. 

 
 
 
 
 
MENTORSTVO  
 

Bila je mentorica delavki Milki Draksler, ki je pri nas opravlja učno pomoč preko Zavoda za 

zaposlovanje kot brezposelna oseba v iskanju zaposlitve.  

 

NOVOST 

V letošnjem šolskem letu smo ponudili in organizirali obsežnejšo mrežo učne pomoči učencem z 

učnimi težavami, učencem iz manj spodbudnih okolij oziroma socialno ogroženim učencem. Večina 

povabljenih/vključenih učencev je predlagano učno pomoč sprejela in so jo tudi redno obiskovali. 

 

ZAKLJUČEK 
 
Največji poudarek je bil na nadaljevanju spremljanja, izvajanja in evalvaciji letos zastavljenih 

ciljev projektov Šolski vidiki razredništva, bralne pismenosti in spremljanja kakovosti šole, 

pri katerem so sodelovali tako organi šole, učenci, starši in učitelji. Prav tako je bil 

pomemben poudarek na uresničevanju ciljev »Vzgojnega načrta šole« ter »Pravil šolskega 

reda«. Vse dejavnosti projektov bomo nadaljevali in vključevali v redno vzgojno- 

izobraževalno delo. 

 

Kot rezultat lani pričetega projekta s področja razredništva sta nastala predloga internih 

poddokumentov vzgojnega načrta šole, in sicer PROTOKOL RAVNANJA DELAVCEV 

OSNOVNE ŠOLE DOB V PRIMERU NASILJA in INTERNI PRAVILNIK O REŠEVANJU 

KONFLIKTOV IN  IZVEDBI  VZGOJNIH/RESTITUCIJSKIH UKREPIH, ki smo jih letos pilotno 

izvajali v praksi. Oba dokumenta sta bila posredovana v pregled in potrditev predstavnikom 

učencev (SUŠ) in staršev (Svet staršev); v končni obliki bostasprejeta na Svetu OŠ Dob v 

septembru 2017. 

 

Nadaljevali smo s spremljanjem problematike vključevanja tujcev v izobraževalni program naše 

šole, predvsem na področju vključevanja tujcev v novo okolje, usvajanju slovenskega jezika, 

aktivnem spremljanju rednega pouka, učenja in poučevanja ter dodatne strokovne pomoči tujcem v 

naši ustanovi in izven nje. Delo smo nadaljevali po programu projekta Razvijamo medkulturnost kot 
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novo obliko sobivanja s programom Uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in 

izobraževanje (UVOP).  

 

Pomemben poudarek je bil na vsebini preventivnega dela Spletno nasilje, ki je vsakodnevni pojav 

med mladimi in težave se prenašajo že v šolski prostor. Kot prvi korak k reševanju smo izvedli 

delavnice z učenci od 7. do 9. razreda s pomočjo zunanjega sodelavca strokovnjaka kriminalista 

Mateja Sušnika iz PP Domžale, ki pokriva to področje. 

 

Nadaljevali smo z vzpostavitvijo mreže intenzivne učne pomoči, ki smo jo ponudili  učencem šole, 

ki so tovrstno pomoč potrebovali. Pri tem smo sočasno intenzivno sodelovali v projektu Učenje za 

življenje, ki ga izvaja Center za socialno delo Domžale. 

 

Ob zaključku šolskega leta smo se kot že nekaj let vključili v dobrodelno akcijo Pokloni zvezek v 

sodelovanju z izvajalko projekta Slovensko Karitas. Kot mentorica akcije na naši šoli je preko 

razrednikov motivirala učence k zbiranju zvezkov za socialno ogrožene otroke in jih spodbujala k 

razvijanju solidarnosti do sovrstnikov v Sloveniji, ki potrebujejo njihovo pomoč. Odziv je bil precej 

skromnejši kot prejšnja leta. 

 

 

2.3.18  Teden otroka – Lana Klopčič 

TEMA: SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI 

 

 

TEDEN OTROKA je potekal tradicionalno v prvem tednu meseca oktobra 2016.  

 

Z vsebinsko usmeritvijo letošnjega Tedna otroka, ki je SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI, 

skušamo poudariti, kako pomembno in nujno je prisluhniti otrokom in njihovim potrebam. 

Poslušajmo se. Upoštevajmo mnenja drugih. Prisluhnimo mladim in jih tako naučimo, da bodo tudi 

oni znali prisluhniti drug drugim. 

 

VES TEDEN MALICA IN KOSILO PO IZBIRI OTROK (HAM, HAM, NJAMA, NJAMA!) – SEM 

ODGOVOREN, KAR IZBEREM, TUDI V CELOTI POJEM – TO JE TUDI TEDEN BREZ 

ZAVRŽENE HRANE. 

 

TEDEN BREZ OCENJEVANJA ZNANJA (jJuhu – veliko prostega časa, to je treba izkoristiti!!!!) 
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MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE SKOZI CEL TEDEN: jutranje branje pravljic učencem 1. 

triade (POSLUŠAJMO SE, NE GLEDE NA STAROST!) 

 

PRISLUHNIMO SI! V KAKŠNEM SVETU ŽELITE ŽEVITI? KAKŠNO ŠOLO ŽELITE OBISKOVATI? 

KAKŠNE MEDSEBOJNE ODNOSE ŽELIMO? 

AKTIVNI ODMORI V TELOVADNICI 

ZAČETEK INTERESNIH DEJAVNOSTI 

 
PONEDELJEK 

- MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE SKOZI CELOTEN TEDEN: jutranje branje pravljic 

učencem 1. triade 

- OBISK Hroščka Simona in gospe podžupanje mag. Renate Kosec ob 8.00 v Dobu in ob 

9.30 v Krtini 

- filmski maraton v knjižnici za učence predmetne stopnje 

- OPB: filmski maraton  

TOREK 

- jutranje branje pravljic učencem I. triade 

- sprejem prvošolcev v Šolsko skupnost učencev OŠ Dob 

- OPB: okušanje različnih vrst domačih marmelad 

SREDA 

- jutranje branje pravljic učencem I. triade 

- 1. TRIADA – TEHNIŠKI DAN 

- športni izziv: odbojkarska tekma med učitelji in učenci  

- razstava malih hišnih ljubljenčkov popoldne na OŠ Dob ob 16.00, obiskala nas bo tudi 

psička Tili 

- OPB: MINI ZOO 

ČETRTEK 

- TEHNOLOŠKI DAN (predmetna stopnja): predstavitev najbolj noro učno uporabne 

aplikacije na mobilnem telefonu – učiteljem in učencem predstavi aplikacijo, ki bi jo po 

tvojem mnenju lahko uporabljali pri določenem predmetu v šoli in bi popestril učni proces  

- OPB: štafetne igre 

 

PETEK 

- I. triada: jutranje branje pravljic učencem  

- 1. sestanek eko predstavnikov, ki sodelujejo v projektu Odgovorno s hrano 

- ŠOLSKI PLES z različnimi delavnicami (delavnice organizirajo učenci predmetne stopnje) 

- OPB: SLADKAMO SE! (peka palačink, ogled risank in filmov) 
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3   REALIZACIJA PROJEKTOV, NATEČAJEV, TEKMOVANJ … (po razredih)  

 

SKUPNI ŠOLSKI PROJEKT 

PROJEKT BUS – nadaljevanje 

PROJEKT RAZREDNIŠTVO – nadaljevanje 

PROJEKT NTC – učenje skupaj z gibanjem 

 

NAZIV KULTURNA ŠOLA za obdobje 2015–2020, mentorica Marta Keržan 

 

V sklop 'kulturne šole' sodijo vse prireditve in dejavnosti, ki potekajo v šoli Dob in PŠ Krtina samo 

za šolsko rabo oz. za širšo javnost v okviru proslav, prireditev ob praznikih (koncerti, proslave, 

igrane, lutkovne predstave, razstave, sodelovanje na likovnih in literarnih natečajih, šolski radio, 

gostovanja, ohranjanje dediščine ─ sejmarjenje, gregorjevo …), sodelujemo s krajem in širšo 

okolico – občino ... V sklop KŠ štejemo tudi prireditve, na katerih gostujemo kot povabljenci s 

svojim programom ali predstavo. 

Sodelujejo šolske skupine in posamezniki/učenci, ki jih pripravijo mentorji (učitelji, zunanji). V 

letošnjem šolskem letu je zaživela gledališka skupina pod vodstvom Jasmine Bejtovič. 

Prireditev datum nastopajoči učitelji Obiskovalci 
 

Ob dnevu spomina na 
mrtve (krajevna 
organizacija) 

na Brezju, 29. 
10. 2016 

4 recitatorke M. K. 
Jesenovec 

Okoli 50 

Ob dnevu spomina na 
mrtve (krajevna 
organizacija)  

pred 
spomenikom 
v Dobu 
30. 10. 2016 

3 recitatorke Marta Keržan Okoli 50 

Miklavžev sejem OŠ Krtina 
30. 11. 2016 

učenci in 
učitelji PŠ 
Krtina, 
prebivalci KS 
Krtina 

učiteljice Javna prireditev 
Okoli 300 

Čarovnija - muzikal 20. 12. 2016, 
KD Vir 

Otroški in 
MPZ OŠ 
Dob, solisti, 
šolski 
ansambel, 
povezovalka 

Karmen 
Banko, 
Jasmina 
Bejtovič, 
Samo 
Zadravec, 
Marta Keržan 

350 
(javna) 

S pesmijo v praznični 
čas 

PŠ Krtina 
21. 12. 2016 

Zbor in 
učenci PŠ 
Krtina 

učiteljice 200 
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Proslava ob dnevu 
samostojnosti in 
enotnosti; 
Slovo od starega leta 

OŠ Dob 
22. 12. 2016 

OPZ; MPZ 
OŠ Dob 
recitatorji 

Karmen 
Banko, 
Mateja 
Jesenovec, 
Marta 
Keržan, 
Jasmina 
Bejtovič 

Okoli 500 
javna  

Slovo od starega leta in 
praznovanje dneva 
samostojnosti in 
enotnosti 

PŠ Krtina 
23. 12. 2016 

učenci PŠ 
Krtina 

učiteljice 150 

Koncert ob 70-letnici 
skladatelja T. Habeta 

Hala 
komunalnega 
centra 
Domžale 
21. 1. 2017 

Otroški in 
mladinski PZ 
OŠ dob 

Karmen 
Banko 

Okoli 1000 
javna 

Proslava ob kulturnem 
prazniku 

OŠ Dob 
7. 2. 2017 

zbori, 
recitatorji, 
plesalci, 
igralci 

Mateja K. 
Jesenovec, 
Karmen 
Banko  

Okoli 500 
Javna 
Podelitev 
šolskega 
priznanja 
Povodni mož: 
Klara Zorko, 9. 
B, Živa Kvalič, 
9. a 

Kulturni dan, PŠ Krtina PŠ Krtina 
7. 2. 2017 

učenci PŠ 
Krtina 

učiteljice 200 

Gledališka predstava 
Peter Nos in zimski 
smeh (priredba) 

Vrtec 
Pikapolonica 
ob 8.00 in OŠ 
Domžale ob 
10.30 
(gostovanje) 
23. 2. 2017 

članice 
gledališke 
skupine (10) 

Jasmina 
Bejtovič – 
priredba in 
režija 
(Ana Slapar, 
Samo 
Zadravec) 

300 
(zaključena 
skupina) 

Gledališka predstava 
Peter Nos in zimski 
smeh (priredba) 

PŠ Krtina ob 
9.00 in Dom 
starostnikov 
Domžale ob 
11.00 
24. 2 2017 

članice 
gledališke 
skupine (10) 

Jasmina 
Bejtovič – 
priredba in 
režija 
(Ana Slapar, 
Samo 
Zadravec) 

300 
(zaključena 
skupina) 

Gledališka predstava 
Peter Nos in zimski 
smeh (priredba) 

Vrtec 
Domžale 
6. 3. 2017 

Članice 
gledališke 
skupine (10) 

Jasmina 
Bejtovič – 
priredba in 
režija 
(Ana Slapar, 
Samo 
Zadravec) 

 
(zaključena 
skupina) 

Gledališka predstava 
Peter Nos in zimski 
smeh (priredba po P. 
Suhodolčan) 

Vrtec 
Domžale 
7. 3. 2017 

Članice 
gledališke 
skupine (10) 

Jasmina 
Bejtovič – 
priredba in 
režija 
(Ana Slapar, 

(zaključena 
skupina) 
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Samo 
Zadravec) 

Ob 8. Marcu 
- Čarovnija 

(za krajevno organizacijo  
RK) 

KD Vir, 
8. 3. 2017 

OPZ in MPZ 
OŠ Dob 

Karmen 
Banko, 
Jasmina 
Bejtovič, 
Samo 
Zadravec 

Okoli 150 

Gregorjevo 
(PŠ Krtina) 

Zalog  
11. 3. 2017 

sodelovanje 
s TD Rača, 
učenci PŠ 
Krtina 

 Javna prireditev 
na prostem v 
Zalogu 

Revija OPZ Mengeš 
7. 4 2017 

OPZ Karmen 
Banko 

javna 

Revija MPZ Mengeš 
7. 4. 2017 

MPZ Karmen 
Banko 

javna 

Muzikal Čarovnija KD Vir 
12. 4. 2017 
 

OPZ in MPZ Karmen 
Banko, Samo 
Zadravec 

Javna – ob 
občinskem 
prazniku 

Občinska prireditev ob 
dnevu upora proti 
okupatorju in 1. Maju 

Žeje 
27. 4. 2017 

3 recitatorke Mateja 
Križman 
Jesenovec 

Javna prireditev 
v organizaciji 
občine Domžale 
v Žejah 

Slikarski 
Ex tempore: 

Moravče 
5. 5. 2017 

Inge 
Veronika 
Ivartnik,  
Klara Štiftar, 
Tijana 
Štrukelj, Zoja 
Osolnik 
Kokalj 
 

Lidija 
Ručman 
 
 

zlati priznanji: 
Klara Štiftar, 
9., 
Zoja Osolnik 
Kokalj, 7. 
 
Bronasti 
priznanji: 
Tijana Štrukelj, 
9. 
Inge Veronika 
Ivartnik, 5. 

Zapojmo pomladi in 
življenju – majski 
koncert  

17. 5. 2017 otroški in 
mladinski 
pevski zbor 
OŠ Dob, 
solisti, pevke 
povezovalka 

Karmen 
Banko,  
Marta 
Keržan, 
Samo 
Zadravec 

Javna prireditev 
v šolski  
200 
obiskovalcev 
 

Regijsko tekmovanje 
pevskih zborov Gorenja 
vas 

 

Gorenja vas 
24. 5. 2017 

MPZ Karmen 
Banko 

javna 
prireditev: 
zlato priznanje 

Makarovič: Pekarna – 
igra (PŠ Krtina) 

OŠ Krtina 
22. 6. 2017 

učenci PŠ 
Krtina 
gledališki 
krožek +  
OPZ PŠ 
Krtina 

Lidija 
Gomboc, 
Elizabeta 
Pirnat 

javna predstava 

Zaključek BZ – z gostjo 
Tjašo Hrovat 

OŠ Dob 
5. 2017 

bralni 
značkarji  

Maja Jerič šolska 
200 
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OŠ Dob 
11. festival otroške 
poezije Mengeš 

Mengeš 
26. 5. 2017 

Tinkara 
Miklič, 9. a, 
Teja Nemec, 
7. b 

Marta Keržan javna prireditev 
Podelitev 
nagrad: 
nagrada za 
interpretacijo 
(Teja Nemec, 
7. b) 

Sprejem prvošolcev – 
odprti dan za prvošolce 

Dob 
3. 6. 2017 

gledališki 
krožek 

Urška Kokelj, 
Mateja 
Križman 
Jesenovec 

Okoli 100 
(bodoči 
prvošolci in nj. 
starši) 

V. Moederendorfer: 
Dve hudobi – gledališka 
predstava  

OŠ Dob 
Šolska 
telovadnica 

gledališka 
skupina 
 

Jasmina 
Bejtovič –
scenarij, 
režija 
Ana Slapar 
Samo 
Zadravec 

Javna, 100 

Zaključna prireditev 
devetošolcev - valeta 

Poletno 
gledališče 
Studenec 
13. 6. 2017 

devetošolci Irena Trop, 
Ksenija 
Božak, Samo 
Zadravec, 
Špela 
Nahtigal 

Okoli 500 
javna 

Makarovič: Pekarna – 
igra (PŠ Krtina) 

OŠ Krtina 
22. 6. 2017 

učenci PŠ 
Krtina 
Gledališki 
krožek +  
OPZ PŠ 
Krtina 

 
 
Lidija 
Gomboc 
Elizabeta 
Pirnat 

javna predstava 

Zaključna prireditev ob 
koncu šolskega leta in 
proslava ob prazniku 
državnosti 

OŠ Dob 
23. 6. 2017 

Učenci od 1. 
do 8. 
razreda, 
recitatorji, 
povezovalki, 
gledališka 
skupina – 
predstava V. 
Moederen-
dorferja Dve 
hudobi, 
mažoretke 

Marta 
Keržan, 
Mateja 
Križman 
Jesenovec,  
Samo 
Zadravec, 
Jasmina 
Bejtovič 

javna 
šolska 
telovadnica 
starši,  
okoli 300 

Ob dnevu državnosti - 
PŠ Krtina 
 

PŠ Krtina 
23. 6. 2017 

Učenci (zbor, 
recitatorji) 

učiteljice javna 

 

*Vse prireditve in kulturne dejavnosti gredo v zbir za Kulturno šolo (poleg še PŠ Krtina in ostali 

kulturni dosežki oz. dogodki). 
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CELOLETNI ŠOLSKI PROJEKT : ŠOLSKO SADJE za vsakega učenca/učenko  

 

 

SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK – november 2016 z eko živili in živili lokalnega izvora z 

območja Doba in Domžal ter dela lastne proizvodnje medu iz šolskega čebelnjaka 

 
 
 

EKOŠOLA – Sonja Najman Vedenik s sodelavci: 

 

1. Barbka Drobnič – zbiralna akcija odpadnega papirja in kartona 

2. Ksenija Božak – ozaveščevalna akcija – Označimo koše za smeti! 

3. Katja Satler – Mladi poročevalci (ni bilo izpeljano) 

4. Andreja Flerin-Majcen – Pokloni zvezek (zbiralna akcija zvezkov) 

5. Lidija Ručman – Šolska vrtilnica (zeliščarsko vrtnarski dnevnik – šolski vrtovi s 

poudarkom na slovenskih avtohtonih vrstah, dnevnik za opazovanje in beleženje za 1. 

triado) 

6. Andreja Šuštaršič Tomšič – tradicionalni slovenski zajtrk (slovenska hrana – 

tradicionalni slovenski zajtrk, shema šolskega sadja in zelenjave (kakovostna hrana iz 

lokalnega okolja in spodbujanje uživanja zelenjave in sadja) 

7. Samo Zadravec – zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš in trakov 

8. Martina Lipar – Jaz, ti, mi za Slovenijo (zbiranje plastenk za humanitarni namen) 

9. Maja Jerič – ekobranje za ekoživljenje (branje literature z ekološko vsebino) 

10. Sonja Najman Vedenik – Ekokviz OŠ (Odgovorno s hrano, Krožno gospodarstvo, 

Znanstveniki iz preteklosti – 19. 1. 2017 šolsko tekmovanje, 17. 2. 2017 državno 

tekmovanje) 

 

Vsi projekti, razen Mladih poročevalcev, so bili uspešno izvedeni.  

Novost, ki smo jo uspešno vpeljali, je izbira ekopredstavnikov iz vsakega razreda. Ti so se 

redno udeleževali sestankov in sodelovali pri oblikovanju in načrtovanju našega dela 

(najbolj pri Odgovorno s hrano). Način dela z ekopredstavniki bomo obdržali tudi v 

naslednjem šolskem letu. 

 

 

 

A) ODGOVORNO S HRANO – Sonja Najman Vedenik s sodelavci: 

- Barbka Drobnič  
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- Andreja Šuštaršič Tomšič  

- Martina Lipar 

- Nina Bürger  

- Mateja Sotošek  

- Lidija Ručman  

- Lana Klopčič 

 
Člani ekoodbora – ekopredstavniki – 17 učencev od 3. do 9. razreda 

 
Delo je bilo izvedeno po korakih: 

Korak  Kratek opis  Ugotovitve Predlogi 

1. ODBOR 
EKOŠOLE 

Odbor so sestavljali 
učenci od 3. do 9. 
razreda. Radi so se 
udeleževali 
sestankov in na njih z 
veseljem sodelovali. 
Večinoma so se sami 
javili za sodelovanje 
in do konca leta niso 
izgubili interesa in 
volje za sodelovanje. 

Dejstvo, da so bili 
prisotni učenci različnih 
starostnih skupin, se je 
izkazalo za odlično. 
Mlajši učenci so prinesli 
svežino in iskreno 
veselje, starejši pa so se 
posebej potrudili, da bi 
bili zgled in vodje 
mlajšim. 

Odbor Ekošole (naši 
ekopredstavniki) 
bodo postali stalnica 
na šoli. Ukvarjali se 
bodo s temami 
Ekošole in prenašali 
informacije, 
pridobljene na naših 
ekosestankih svojim 
sošolcem na 
razrednih urah.  

2. PREGLED 
HRANE 
(vprašalniki) 

Pregled je bil izveden 
v 3., 5. in 8. razredu.  

Ugotovili smo, da stanje 
ni tako slabo, vendar so 
kakšne stvari, ki jih je 
potrebno izboljšati – 
predvsem glede 
predelane hrane, 
zavračanja hrane, 
metanjem užitne hrane v 
smeti ter preskakovanja 
obrokov. Posebej pa 
smo bili presenečeni, ker 
so otroci poznali zelo 
malo različnih vrst hrane 
(zelenjave, stročnic, žit).  

Vprašalniki so 
pretežki za najmlajše 
učence. Predlagam 
prilagojene 
vprašalnike za 
mlajše učence. 

3. AKCIJSKI 
NAČRT 

V akcijski načrt smo 
vključili predvsem 
teme, ki so se 
nanašale na 
ugotovitve z 
vprašalnikov.  

Največ tem je bilo 
izvedenih s področja 
visoko tehnološko 
predelane hrane. Tudi 
učenci sami so nakazali, 
da jih to področje 
zanima in so spontano 
želeli poglabljati svoja 
znanja o teh temah in jih 
deliti s sošolci.  

Akcijski načrt za 
Odgovorno s hrano 
bo morda težko 
izvedljiv, saj si 
želimo pokriti vsa 
področja, zato sem 
sem prepustila 
pobudo učencem –, 
zdi se, da je zato  
izvedeno, izvedeno 
kakovostno, učenci 
pa so si res 
prizadevali, da bi 
prenesli ugotovitve 
na svoje sošolce. 



Osnovna šola Dob – Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2016/17 

58 

4. NADZOR IN 
OCENJEVANJE 

Sproti so preverjali 
doseganje ciljev. 

Učenci so sami 
ugotavljali, kolikšen je 
učinek izvedenih 
aktivnosti. 
Najuspešnejše so bile 
aktivnosti, ki so 
pritegnile pozornost 
učencev (o zdravju, 
okolju ali življenjskem 
slogu).  

Potrebno bi bilo 
narediti natančnejša 
orodja za preverjanje 
doseganja ciljev. To 
ni možno prej, 
preden gre skozi 
celoten postopek in 
se vidijo ovire.  

5. DELO PO 
UČNEM 
NAČRTU 

Pri vseh predmetih 
smo si prizadevali 
vključevati teme, ki 
se obravnavajo po 
učnem načrtu.   

Delo pri predmetih: 
SPO, NIT, DRU, NAR, 
GOS, DKE, BIO, KEM, 
OPB ter največkrat pri 
razrednih urah se je zelo 
dobro dopolnjevalo s 
temami iz projekta. 
Najbolj smo se s tem 
ukvarjali pri 
naravoslovju, biologiji in 
etiki. 

Teme iz projekta 
Odgovorno s hrano 
se po učnem načrtu 
zlahka in uspešno 
vključujejo. To je tudi 
najbolj smiselno, saj 
so teme povezane z 
življenjem in so del 
vseživljenjskega 
učenja in skrbi za 
planet Zemljo, vsa 
živa bitja ter lastno 
zdravje.  

6. OBVEŠČANJE 
IN 
VKLJUČEVANJE 

Obveščanje na šoli je 
potekalo s pomočjo 
velikega plakatnega 
prostora. Pri izdelavi 
obveščevalnega 
prostora so 
sodelovali 
ekopredstavniki.  

Objavili smo tudi 
članek v lokalnem 
časopisu Hrast Dob.  

Predstavniki Ekošole 
in Odgovorno s hrano 
so obiskali občino, 
kjer so se pogovarjali 
o projektih na naši 
šoli.  

Na koncu leta smo se 
predstavili na 
dogodku Žogarija. 

Na drevo iz projekta, ki 
so ga izdelali 
ekopredstavniki, smo 
izmenjaje dodajali 
sadeže, ki so vsebovali 
različna sporočila. 
Dodatne plakate pa smo 
dodajali okolici drevesa. 
Učenci in starši so jih 
lahko opazovali.  

Članek smo napisali v 
drugem četrtletju, nato 
pa so se učenke iz naše 
ekipe udeležile okrogle 
mizi na občini, kjer so se 
pogovarjali o izzivih iz 
našega okolja.  

Ob koncu leta smo svoje 
celoletno delo predstavili 
na delavnicah na 
Žogariji.  

Bilo bi dobro, če bi k 
sodelovanju v projekt 
lahko bolj vključevali 
starše. Ttukaj sem 
imela dejansko 
preveč dela z vsem 
ostalim in je za ta del 
zmanjkalo časa. 

7. EKO LISTINA 
(izjava o 
odgovornem 
prehranjevanju) 

Naša Ekolistina je 
bila oblikovana 
predvsem glede na 
ugotovitve iz 
vprašalnikov.  

Najbolj smo se usmerili 
na težave, ki smo jih 
zaznali v našem okolju 
(šoli). 

Pri Ekolistini so 
učenci sicer 
sodelovali, vendar bi 
lahko bili še bolj vpeti 
v oblikovanje in 
soodločanje. 

Ali ste sledili 
metodologiji 7 

Da. Metodologija je dober 
sistematičen 

Skrbelo me je, če 
bomo uspeli izvesti 
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KORAKOV DO 
ODGOVORNEGA 
RAVNANJA S 
HRANO in 6 
temam v 
POGLAVJA O 
HRANI 

pripomoček, s katerim 
se zlahka držimo vseh 
najpomembnejših 
korakov. 

vse korake – uspelo 
je. 

EKO DAN 
POSVEČEN 
HRANI? 

Ekodan je bil izveden 
v okvirju 
Tradicionalnega 
slovenskega zajtrka.  
Šola je imela 
tematski dan, na 
razredni stopnji več 
ur ali celo ves dan, 
na predmetni pa 2 
šolski uri.   

Ozaveščanje o pomenu 
naravne, lokalne hrane 
in problematiki visoko 
predelane hrane (ter 
palmovega olja) v 
povezavi z izvedbo 
Tradicionalnega 
slovenskega zajtrka 
(dodane različne 
aktivnosti in vsebine). 

Zdi se, da je izvedba 
takšne aktivnosti 
dobro združljiva s 
Tradicionalnim 
slovenskim zajtrkom, 
saj se teme in 
vrednote obeh 
projektov prekrivajo 
in dopolnjujejo. 

VSAJ 1 PRIMER 
DOBRE PRAKSE 

*   Hkratna izvedba 
Tradicionalnega 
slovenskega zajtrka 
in projekta. 

*   Predstavitev na 
Žogariji 

  

 
 

SPLOŠNI VTISI O PROJEKTU – IZ POROČILA: 

Kako so izvedene aktivnosti pripomogle k izpolnjevanju ciljev projekta Odgovorno s hrano?  

Nekatere od aktivnosti so bile prvi stik učencev z določenimi temami (npr. palmovo olje), nekatere 

pa so pomagale ozaveščati o pomenu zdrave hrane (npr. vsebnost sladkorja v najljubših prigrizkih).  

Otroci so se začeli spraševati o vsem. Zahtevali so »Nutelo« brez palmovega olja (ravnateljica 

omogočila). Zavedli so se problematike sladkorja v hrani in začeli opažati hrano, ki pripotuje tisoče 

kilometrov do nas. Doma so začeli spraševati, ali jedo lokalno hrano in paziti na znak za Pravično 

trgovino. 

 

Katerega od globalnih problemov ste poskušali reševati z izvedenimi aktivnostmi?   

 naravno ali predelano 

 lokalno in sezonsko 

 palmovo olje 

 zavržena hrana 

 ogljični odtis  

 domače sorte in genetski inženiring 

 pravična trgovina 
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Kako lokalna sprememba (lahko) prispeva k rešitvi teh problemov?  

Vsa majhen premik je pomemben. Vsak človek lahko prispeva. Šola lahko z vzgojo premakne cele 

generacije otrok. 

Vključenost staršev, lokalne skupnosti, drugih deležnikov …?  

Staršev nam ni uspelo vključiti v takšni meri, kot smo želeli. Lokalno skupnost smo obveščali. 

Najbolj pa se nam zdi pomembno, da smo vse, kar smo delali na naših sestankih, prenesli ostalim 

učencem. 

 

ZDRAVA ŠOLA, ki vključuje tudi elemente EKO ŠOLE 

Andreja Šuštaršič Tomšič 

Priloga k Poročilu o realizaciji LDN 2016/17 

 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG in rolanje malo drugače – mentorica Ines Sadar 

 

OŠ Dob se je v šolskem letu 2016/17 prijavila na razpis za izbor izvajalcev programa Zdrav 

življenjski slog. Program je potekal od 1. do vključno 9. razreda na matični OŠ Dob in PŠ Krtina. 

Skupno je bilo v projekt vključenih 215 učencev. Učenci so se v okviru projekta seznanili z 

različnimi športnimi igrami, prav tako pa smo izvedli tudi različne aktivnosti, ki so učencem 

popestrile dneve. Ena od takšnih aktivnosti, je bil tečaj rolanja, na katerem so se učenci preizkusili 

v znanju rolanja in različnih igrah na rolarjih. Aktivnost je potekala v okviru projekta Zdrav življenjski 

slog in bila tako za vse učence brezplačna. Tako smo razbremenili stroške staršev in rolanje 

omogočili tudi učencem, ki se aktivnosti, zaradi socilanega statusa družine, ne bi mogli udeležiti. 

Kot vsako leto smo se tudi letos za konec šolskega leta udeležili Festivala športa mladih v Žalcu. 

To je bila nagrada za učence, ki so med letom dobro sodelovali na urah Zdravega življenjskega 

sloga. Učenci so se tam preizkusili v različnih športnih igrah, na katerih je bilo veliko športnega 

duha in tudi nekaj smeha. 

 

 
 KOLESARSKI IZPIT – mentorici Martina Lipar, Nataša Avbelj 
 

Pri izvedbi programa smo dosegli vse vzgojno-izobraževalne cilje in naloge, in sicer, da (se) 

učenci: 

 usposobijo za izbiro situacij, ki jim zagotavljajo največjo varnost in čim bolj varno 

vedenje v različnih prometnih situacijah; 

 pridobijo spretnosti in znanje za pravilno ravnanje v prometu, v skladu s predpisi in 

glede na razmere na cesti; 
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 spoznajo sestavne dele kolesa, namen in delovanje sestavnih delov, obvezno 

opremo kolesa in znajo pravilno vzdrževati kolo; 

 vzgojijo za kulturno in humano sodelovanje v cestnem prometu, znajo varovati sebe 

in druge udeležence v prometu; 

 usposobijo za zdravo in koristno preživljanje prostega časa, za krepitev telesnih 

sposobnosti in aktiven odnos do narave. 

 

Delo je potekalo po pripravljenem programu, in sicer na matični šoli v Dobu in na Podružnični šoli v 

Krtini. Izpita se je skupaj udeležilo 50 učencev, od tega 38 v Dobu in 12 učencev v Krtini. 

 

Pri usvajanju teoretičnih znanj so z učenci zelo uspešno delale učiteljice razredničarke Metka 

Dimnik Vilar, Lidija Gomboc in Martina Lipar. Teoretični del je s pomočjo računalniške aplikacije 

izvedel Samo Zadravec, praktični del izpita pa Nataša Avbelj in Martina Lipar. 

Usvajanje teoretičnih znanj so učiteljice opravile po predvidenem programu pri rednem pouku 10 ur 

(DRU) in pri razrednih urah – 5 ur.  

Pripravo na preverjanje teoretičnega znanja smo izvedli s  pomočjo spletnega programa 

https://podpora.sio.si/kolesar/.  

Pri dnevih dejavnosti (tehnični dan) smo v sodelovanju razredničark in mentorjev za kolesarski izpit 

obravnavali teme varno kolo, kolo in njegovo vzdrževanje, tehnični pregled koles (nalepka Varno 

kolo), kolesarnica, red v kolesarnici, policistov žal ni bilo. 

 

Pri urah športne vzgoje in v času po pouku smo po skupinah vadili na prometnem poligonu. Učenci 

so s temi vajami razvijali spretnosti za vožnjo in vaje za vključevanje v promet ter vožnjo v 

cestnem prometu. Na postavljenih situacijah so učenci spoznali situacije v različnih oblikah križišč, 

praktično so uporabili teoretično znanje ob posameznih prometnih znakih in podobno. 

 

V nadaljevanju so učenci v skupinah po 3 ali 4 opravljali vaje vožnje na javnih prometnih 

površinah. Učenci so bili opremljeni s čelado in oblečeni v rumene jopiče, s katerim so opozarjali 

ostale udeležence v prometu, da opravljajo izpit. 

 

Ob koncu šolskega leta je kolesarsko izkaznico na matični šoli prejelo 34 učencev, na podružnici 

10. Učenci, ki niso opravili kolesarskega izpita zaradi bolezni ali preslabih spretnosti na kolesu, 

bodo imeli ponovno možnost v šolskem letu 2017/18. 

 
Predlogi za novo šolsko leto 

S teoretičnim delom kolesarskega izpita bi bilo dobro pričeti že v prvih tednih septembra in 

nadaljevati s praktičnim, če bo dopuščalo vreme. 

https://podpora.sio.si/kolesar/
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___________________________________________________________________ 

RAZREDI: projekti, tekmovanja, natečaji 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA KRTINA 
 

1. razred 

 

VID  v razredu je bilo zelo pestro in dinamično, saj je razred številčen in živahen. Prav zaradi tega 

so takoj začeli z uvajanjem različnih socialnih iger, razredno pošto, iskanjem novih prijateljskih 

povezav, skupinskimi družabnimi igrami, uvedli krog čustev, semafor počutja ... V pomoč je bila tudi 

učiteljica Barbara Černčič, ki je pomagala s strokovnimi nasveti in prisotnostjo v razredu (vsak 

petek eno uro). Obe učiteljici, Elizabeta Pirnat in Aleksandra Pogorevčnik sta se po najboljših 

močeh trudili oblikovati skupino, ki bi jo odlikovale prijateljske vezi in medsebojna pomoč. Tega jima 

še ni uspelo uresničiti v celoti, sta pa kljub temu zadovoljni z napredkom. Žal je v razredu še nekaj 

posameznikov, ki občasno potrebujejo individualno obravnavo, a se je stanje že precej izboljšalo. 

Otroci so tudi odlični opazovalci in kritiki. Sami so iskali vzroke in rešitve ob nastalih situacijah in 

pogosto presenetili z odličnimi predlogi. Žal pa se pri nekaterih prepogosto dogaja, da obvladajo le 

teoretični del. 

Precej učencev se je redno udeleževalo tudi nadstandardnega programa in interesnih dejavnosti v 

okviru šole. Pri nadstandardnem programu je potrebno poudariti, da starši premalo pretehtajo, kaj 

otroka zanima in kaj ne, ter koliko koncentracije premore. Tako se tudi dogaja, da je otrok prijavljen, 

pa sploh nima želje po tej dejavnosti in je pri izvedbi moteč. 

Poleg rednega pouka sta izvedli tudi popoldansko odprto učno uro za starše, s katero sva želeli 

predstaviti način dela v 1. razredu in dokazati, da se kljub velikemu številu živahnih otrok da 

izpeljati učni program in doseči cilje. Starši so bili tega veseli, saj so bili mnogi izmed njih 

prepričani, da delo poteka v popolnem kaosu. Sami so se prepričali, da je delo aktivno, raznoliko in 

ustvarjalno.  

Z veliko vnemo so učenci oblikovali tudi enourni program razredne zaključne prireditve, kjer so se 

staršem predstavili v vlogi igralcev, pevcev, plesalcev in povezovalcev. Navdušili so učiteljice in 

starše.  

Starši pogosto povedo, da so hvaležni za vse dodatne aktivnosti, ki jih ponujamo, in si želijo 

tovrstnega sodelovanja (Miklavžev sejem, nadstandardni program, Krtkove igrarije, zaključne 

prireditve, koncert ...). Pogosto nam tudi pomagajo z različnimi materiali in sladkimi dobrotami. 
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V 1. K razredu so potekala naslednja tekmovanja: 

 

 Pravljični 
palček 

Eko bralna 
značka 

Matematični 
kenguru 

Kresnička Cankarjevo 
tekmovanje 
Mehurčki 

Čisti zobje 

Št. 
sodelujočih 

27 27 20 13 15 27 

Št. priznanj 23 27 12 6 6 27 

 
 
Učenci so sodelovali tudi na šolskem tekmovanju iz lepopisa in spoznali pravila bralnega izziva. 

 
Prejeli so tudi knjižico Kulturni sonček, s katerimi jih spodbujamo k spoznavanju različnih kulturnih 
ustanov in prireditev. 

 
Tudi letos smo sodelovali v projektu Naša mala knjižnica, prebrali predpisane knjige in reševali 

priložen delovni ustvarjalnik. Uspešno so sodelovali tudi na različnih likovnih natečajih: UHU, Modra 

pika, Safe, Drevo. 

 
Učenci so se nevede spoznavali s projektom BUS. Uporabljali in uvajali smo različne metode 

(iskanje novih besed, slovar neznanih besed, branje z razumevanjem, slikopisi, skupinsko branje, 

prijazne besede, metoda kamishibai – razredna TV). 

Veliko poudarka smo namenili tudi gibanju po navodilih, vajam za sproščanje (joga za otroke), 

gibalnim vajam za izboljšanje koncentracije, nariši ali neredi po navodilu ... V veliko pomoč je 

didaktični komplet Pozorko. 

Učitelj mora biti fleksibilen in vključevati gibalne aktivnosti, ko se za to pri delu pokaže potreba (tudi, 

če ni predvideno v pripravi). Otroci pri tem uživajo, vendar je potreben določen čas, da usvojijo 

pravila. 

 

2. K razred 

 

Bralna značka: 90 % učencev je zaključilo bralno značko (2 od 22 nista zaključila branja). 

Eko bralna značka: zaključilo jo je 13 učencev, kar je 59 % učencev. 

Matematično tekmovanje Kenguru: trije učenci so prejeli bronasta priznanja za uspešno 

sodelovanje na šolskem tekmovanju. 

Čisti zobje: vsi učenci so prejeli priznanja. 

Cankarjevo tekmovanje – Mehurčki: sodelujoči učenci so dobili priznanja. 

Naša mala knjižnica: project NMK, ki spodbuja branje, smo nadaljevali tudi v letošnjem letu. Učenci 

so prejeli delovne zvezke, ki so jih po branju knjig izpolnjevali. V okviru projekta smo sodelovali pri 
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izmenjavi književnega junaka z OŠ Dornberk, za sodelovanje na natečaju izdelave Lihožercev 

(književnih junakov) smo bili nagrajeni z obiskom češke pisateljice, avtorice knjig o Lihožercih, naši 

mesečni prispevki v nagradnih igrah projekta so bili redno objavljeni na spletni strani  NMK in smo 

zanje tudi prejeli knjižni nagrado. 

Sodelovali smo na festivalu otroške poezije v Mengšu, kjer je ena učenka osvojila 3. mesto. 

Likovno delo učenca je bilo izbrano za naslovnico Modrih novic, za nagrado pa je šola prejela tudi 

dve otroški knjigi, s katerima smo obogatili knjižnico. 

Bralna značka: vključenih 22 učencev, končalo 20 učencev 

Eko bralna značka: vključenih 22 učencev, končalo 13 učencev 

Naša mala knjižnica: sodelovalo 22 učencev 

 

Bralne učne strategije so bile vključene v vsakdanje delo VIZ dela in so bile del šolskega 

vsakdana. Ob rednem delu, branju, določenih aktivnostih, primernih za starostno skupino 2. 

razreda, so učenci osvojili branje, večinoma tekoče berejo, v besedilu znajo poiskati odgovore na 

vprašanje, znajo poiskati glavne podatke, oz. ključne besede.  

 

Projekt Razredništvo se je nadaljeval po zastavljenih ciljih. Na govorilnih urah sta bili vedno 

prisotni tako učiteljica OPB kot razredničarka in sta delovali enotno ter enakopravno. Starši so bili v  

primeru vprašanj, dilem napoteni k za to pristojni učiteljici in ni reševala težav kot posrednica. Starši 

so na ta način spoznali, da so vse učiteljice, ki poučujejo v razredu oz. sodelujejo pri VIZ 

enakopravne in vsaka odgovorna in pristojna za svoje področje. 

 

Trenutki za zdravje so bili izvedeni po potrebi, v obliki gibalnih vaj raztezanja, joge, vaj umirjanja in 

koncentracije po načelih Montessori. 

 

3. K razred  

PROJEKTI IN TEKMOVANJA 

 

 projekt Zdrav življenjski slog: vključenih je bilo 16 učencev. Vodja projekta je bila Ines 

Sadar; 

 

 projekt Uvajanje tujega jezika: vključeni so bili vsi učenci. Vodja projekta je bila Katja Satler; 

 projekt Kulturna šola: vključeni so bili vsi učenci. Pripravili smo slovesnost ob zaključku 

šolskega leta in državnem prazniku dnevu državnosti. Slovesnost je pripravila Katja Aškerc;  

 

 slovenska bralna značka, Eko bralna značka in Krtinčkova bralna značka: vključeni so bili 

vsi učenci. Pri bralnih značkah so sodelovale Maja Jerič, Mateja Sotošek in Katja Aškerc ; 
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 projekt Bralni izziv: vključeni so bili vsi učenci. Vodja projekta je bila Anja Kokalj. 

 

 Učenci so sodelovali na različnih tekmovanjih (Cankarjevo tekmovanje – Mehurčki, 

Kenguru, Kresnička, Znam več z Lili in Binetom). 

 

 Z učiteljicami Podružnične šole Krtina smo pripravila Krtkove igrarije (24. 4.2017), ki se jih je 

udeležilo precejšnje število staršev in učencev. Povratne informacije staršev so bile 

pozitivne. 

 

4. K razred  

 

Delo v 4. K je bilo pestro. Izpeljali smo vse dneve dejavnosti, zimsko šolo v naravi in ekskurzijo po 

domači pokrajini.  

Učenci so se aktivno udeleževali nadstandardnega programa (ogled baletne predstave, drsanje, 

izdelovanje rož iz krep papirja, izdelovanje mil, golf …).  

Na Miklavžev sejem smo se pripravili zelo dobro, učenci so naredili lepe izdelke in so bili zelo 

motivirani za delo.  

 

Sodelovali so na različnih tekmovanjih, in sicer:  

 
 
TEKMOVANJE 

 
ŠTEVILO 
TEKMOVALCEV 

 
OSVOJENA 
PRIZNANJA 
 

Kresnička 5  
Cankarjevo 
tekmovanje 

5 2 bronasti 
priznanji 

Kenguru 5  
Logična pošast 2 srebrno priznanje 

 

Učenci so pridno brali, in sicer 14 od 17 učencev je naredilo slovensko bralno značko,  

7 jih je opravilo eko bralno značko, nekaj pa jih je bralo tudi za Krtinčkovo bralno značko.  

Vključeni so bili tudi v projekte: teden otroka, Odgovorno s hrano, tekmovanje za zdrave zobe, 

Naša mala knjižnica, kulturna šola, zdrava šola in eko šola – vsebina zadnjih treh so bile vključene 

v ure pouka.  

Projekt BUS sem vključevala v pouk z različnimi strategijama dela predvsem pri pouku 

slovenščine. Veliko smo delali na razumevanju besedila in natančnem odgovarjanju na vprašanja, 

izdelovali miselne vzorce s ključnimi besedami kot pomoč pri učenju. Večkrat sem uporabila tudi 

različne igre po metodi NTC.  

Med letom smo spoznali didaktični pripomoček Pozorko, ki sem ga poskušala čim  večkrat vključiti v 

pouk kot uvodno motivacijo ali pa kot sprostitev med odmori. Vključeval je različne učencem 
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zanimive gibalne dejavnosti, hkrati pa so se še razgibali. Večkrat smo šli na hodnik, kjer smo imeli 

več prostora in se igrali npr. dan in noč. Med odmori so učenci zelo radi igrali tudi namizni tenis.  

 

5. K razred 

Kljub manjšemu številu učencev je bila dinamika dela v razredu zahtevna. Zato sem nekatere 

aktivnosti usmerjala v graditev pozitivnih medsebojnih odnosov, ki sem jih izvajala v sodelovanju z 

učiteljico Barbaro Černčič na razrednih urah, velikokrat pa tudi med ostalimi urami (dejavnosti 

umirjanja, pozornosti, medsebojnega sodelovanja).  

V mesecu marcu smo izvedli skupne govorilne ure, na katerih so staršem pokazali znanja, 

spretnosti, ki jih pridobivajo pri pouku, in tudi znanja, ki jih morajo še utrjevati. Prepričali so se, da 

delo ni le sedenje, poslušanje in sedenje. Veliko je odvisno od  želje po aktivnosti posameznega 

učenca. Starši so dejavnost dobro sprejeli in jo nameravam izvajati tudi v naslednjih šolskih letih.  

Učenci so sodelovali pri različnih dejavnostih na šoli.  

Z učenci smo skupaj opravljali razredno branje – vsak mesec smo prebrali eno knjigo.  

Aktivno so sodelovali pri izdelavi izdelkov za Miklavžev sejem.  

Sooblikovali so prireditev ob zaključku šolskega leta.  

Izvedena je bila poletna šola v naravi. Udeležili so se je vsi učenci(12). 

Poskušala sem tudi z aktivnostjo pomoči drug drugemu. To nam ni uspelo. Ostaja izziv za 

naslednje šolsko leto. Mogoče v obliki interesne dejavnosti, kjer bodo učenci ob usmeritvi učitelja 

nudili pomoč drug drugemu.  

Projekti: 

- BUS – vsi učenci 

- Razredništvo – vsi učenci 

-    Odgovorno s hrano –12 učencev 

-    Kulturna šola – sodelovali na kulturnih prireditvah na šoli – 5 učencev 

-    nadstandardni program (dejavnosti izven časa pouka s plačilom) –3 učenci 

-    bralni izziv – 2 učenki 

 

Učenci so sodelovali na tekmovanjih: Cankarjevo, Vegovo, Kresnička, lepopisje – šolsko 

tekmovanje, zdravi zobje, Logična pošast. 

Dve učenki sta se udeležili državnega matematičnega tekmovanja in dosegli srebrno priznanje.  

Predstavnici razreda sta aktivno sodelovali na srečanjih šolskega parlamenta.  

Kot PŠ Krtina smo izvedli dejavnosti nadstandardnega programa in poskrbeli z različnimi 

dejavnostmi za krepitev sodelovanja šole, staršev in učencev. 

 

BUS: Izvajali smo razredno branje. To pomeni, da so učenci prebrali eno knjigo na mesec, ki smo 

jo potem skupaj obravnavali, reševali različne naloge. Iskali smo ključne besede, uporabljali 
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Paukovo bralno strategijo pri različnih predmetih. Za vajo so omenjeno strategijo imeli tudi za 

domačo nalogo. Uporabljali smo različne besedne igre. 

Ena izmed stalnih oblik dela v razredu so bile tudi gibalne vaje, vaje sproščanja, vaje, s katerimi 

smo razvijali slušno, vidno pozornost, razvijali vztrajnost pri poti do cilja, iskali različne poti do cilja. 

Pri tem sem si pomagala z didaktičnim pripomočkom Pozorko. Učenci so naloge dobro sprejeli in 

jih radi opravljali. Naloge je učiteljica vključevala tudi v posamezne dele učne ure – obravnava, 

ponavljanje. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATIČNA OŠ DOB 

  

1. a razred 

 

PROJEKTI 

PRAVLJIČNI PALČEK 

Vodja: Maja Jerič 

Mentorica: Maja Lamberšek 

V projektu so sodelovali vsi učenci 1. a razreda (26). 25 učencev je uspešno zaključilo projekt. En 

učenec projekta ni dokončal. 

 

EKO BRALNA ZNAČKA  

Mentorica: Maja Lamberšek 

Učenci so brali zgodbe z ekološko vsebino ter se tako ozaveščali o skrbi za čisto okolje. Uspešno 

jo je opravilo 5 učencev. 

 

 

ŽELODKOVA BRALNA ZNAČKA 

Je spodbuda za dodatno domače branje. Bralna značka je potekala v razredu, učenci so tekmovali, 

kdo bo prebral več knjig. Za vsako prebrano knjigo so si lahko izbrali nalepko. Pri razredni bralni 

znački je sodelovalo 9 učencev.  

 

PROJEKT ZA STARŠE 

Prikaz dela v šoli ter proslavitev praznika za mame in očete. 

Vodja: Maja Lamberšek, Mira Matičič 

Skupaj z učenci smo pripravili prireditev za starše. Predstavili smo naše delo v šoli, v drugem delu 

pa pripravili nekaj točk za starše. Učenci so nastopali z recitacijami, glasbenimi in plesnimi točkami. 

Sam nastop je trajal 35 minut. Učenci so ga vodili sami. 

Prisotni so bili vsi učenci.  
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TEKMOVANJA 

MATEMATIČNO TEKMOVANJE KENGURU 

Na tekmovanje se je pripravljalo 24 učencev.  

Bronasta priznanja je prejelo sedem učencev. 

 

CICI VESELA ŠOLA  

Vodja: Jadranka Peterc 

Mentor: Maja Lamberšek 

Sodelovalo je 24 učencev v razredu. Ob zaključku leta so dobili pohvalo za sodelovanje.  

 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 

Vodja: Tatjana Kokalj 

Tekmovanja se je udeležilo 8 učencev, ki so prijeli priznanje.  

ZA ČISTE ZOBE 

Sodelovali so vsi učenci v razredu (26). 

V tem tekmovanju je bil 1. a razred najuspešnejši. Kot zmagovalci smo se udeležili zaključne 

prireditve v parku Tivoli v Ljubljani ter prejeli nagrado (ustno vodico in zobno pasto). 

 

 
BUS 
UČITELJICA: Maja Lamberšek 

CILJ 1  UČENCI NAVODILA RAZUMEJO IN PRAVILNO UPORABIJO. 

DEJAVNOSTI (Kaj?) ROKI ZA 
IZVEDBO (Do 
kdaj?) oziroma 
število izvedb 
(Kolikokrat?) 

MERILA ZA SPREMLJANJE IN 
VREDNOTENJE (Kako bom 
vedel/-a, da sem cilj dosegel/-
a?) 

OPOMBE 

Risanje po navodilih 
 

Skozi celo leto 
(merjenje v 
septembru, 
januarju, maju) 

Večina učencev upošteva pisna 
in ustna navodila.  
V 1. razredu je večina navodil 
ustnih. Učenci imajo radi 
naloge, kjer rišejo po 
navodilih. Uspešnost je 
odvisna od zbranosti učencev 
ter zmožnosti pozornega 
poslušanja.   

Učenci 
upoštevajo 
ustna 
navodila, bolj 
dosledno pri 
pouku kot 
med odmori, 
ko je 
potrebno 
navodilo 
večkrat 
ponoviti.  
Mogoče je 
vzrok tudi v 
večjem 
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hrupu. Med 
poukom se 
trudimo, da 
dajemo 
navodila 
potem, ko 
pritegnemo 
pozornost 
vseh 
učencev.  

Premikanje po navodilih Skozi celo leto 
(merjenje v 
septembru, 
januarju, maju) 

Večina učencev upošteva pisna 
in ustna navodila. 

 

Origami Skozi celo leto. 
 

Večina učencev upošteva pisna 
in ustna navodila. 

Pri tej 
dejavnosti je 
potrebno 
navodila 
nekajkrat 
ponoviti.  

Branje piktogramov po 
navodilih 

Skozi celo leto. 
 

Vsi učenci znajo brati 
piktograme. 

Vsi učenci 
berejo 
piktograme.  

CILJ 2 URESNIČEVANJE DOGOVORJENEGA IN ZAPISANEGA V MEDSEBOJNIH ODNOSIH. 

DEJAVNOSTI ROKI ZA 
IZVEDBO 
oziroma 
ŠTEVILO 
IZVEDB  

MERILA ZA SPREMLJANJE IN 
VREDNOTENJE  

OPOMBE 

Medvrstniška pomoč v 
različnih situacijah 

Celo leto. Večina učencev je pripravljena 
nuditi pomoč.  
Skozi šolsko leto smo 
spodbujali učence k 
medsebojni pomoči pri pouku. 
To smo razvijali tudi s 
pomočjo pravljic, pogovori, z 
izmenjavo različnih mnenj in 
medsebojnih izkušenj. 
Ugotovila sem, da je velika 
spodbuda za razvijanje 
medvrstniške pomoči tudi 
učitelj sam ... S svojimi dejanji 
in odzivi že med poukom daje 
učencem zgled, kakšen je 
pravi odnos do sočloveka. Z 
rezultatom sem zadovoljna. 
Ob koncu leta sem imela 
večkrat možnost videti, da si 
učenci radi priskočijo na 
pomoč in so sočutni do 
drugega (če je potrebno 
posoditi kakšno potrebščino, 
komu odnesti zvezek ali pa 
samo nekoga potolažiti, če je 
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žalosten ali je imel manjšo 
nesrečo na igrišču).  

Korekcija vedenja z igro 
vlog 

Celo leto. Večina učencev popravi 
vedenje. 

 

Redno prinašanje in skrb za 
šolske potrebščine 

Celo leto. Vsi učenci prinašajo in znajo 
pospraviti šolske potrebščine. 
Tu imajo nekateri učenci še 
vedno veliko težav. 
Potrebujejo stalno opozorilo, 
naj se primerno pripravijo na 
pouk. Večina pa je osvojila to, 
da je vsaj šolska torba 
primerno urejena. 

Za izboljšavo 
rezultata tega 
cilja imam že 
načrt za 
prihodnje 
šolsko leto. 

 

V razredu smo uporabljali nekaj metod dela, ki smo jih spoznali v projektu Razredništvo. V pouk 

smo vključevali tudi gibanje ter vaje za povezovanje leve in desne polovice možganov. Pri 

opismenjevanju smo vsako črko pokazali tudi s telesom (slike nam je posredovala učiteljica Brigita 

Jahić, ki nam je to metodo predstavila tudi v razredu). Sčasoma smo se z gibi naučili pokazati cele 

besede. Odlična metoda za povezovanje L/D polovice možganov ter hkrati gibanja. 

Pri odgovorih na vprašanja, kje slišimo določeni glas, smo se dogovorili za gib z rokami, kjer se 

roke križajo ter tako povezujejo L/D polovico možganov. To smo potem poenotili za vse take 

naloge.  

Pri matematiki smo velikokrat šteli naprej in nazaj tako, da je tisti, ki je bil na vrsti, spremenil gib 

(stopil na stol, ko smo šteli naprej, in se usedel, ko smo šteli nazaj). 

Pri glasbi smo uporabili metodo, s katero smo se učili pesem z risanjem sličic ter gibanjem. 

V razredu smo uporabljali nekaj metod dela, ki smo jih spoznali v projektu razredništvo. V pouk 

smo vključevali tudi gibanje ter vaje za povezovanje leve in desne polovice možganov. 

Pri opismenjevanju smo vsako črko pokazali tudi s telesom (slike nam je posredovala učiteljica 

Brigita Jahić, ki nam je to metodo tudi predstavila). Sčasoma smo se z gibi naučili pokazati cele 

besede. Odlična metoda za povezovanje L/D polovice možganov ter hkrati gibanja. 

 

1. b razred 

PROJEKTI 

 

PRAVLJIČNI PALČEK 

Vodja: Maja Jerič 

Mentorica: Mateja Križman Jesenovec 

V projektu so sodelovali vsi učenci 1. b razreda (26) in ga tudi uspešno opravili (24).  

 

ODGOVORNO S HRANO 

Vodja: Sonja Najmanj Vedenik 
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Mentorica: Mateja Križman Jesenovec 

V projekt so bili vključeni vsi učenci v razredu.  

Projekt so opravljali vsakodnevno, ko so upoštevali dogovor, da nismo izbirčni pri hrani, vzamemo 

toliko hrane, kolikor mislimo, da jo bomo pojedli in, da pri malici nimamo odpadkov.  

Pogovarjali smo se o lokalni pridelavi hrane (EKO kmetije, sadovnjak v naši okolici) in brali knjige 

za EKO bralno značko. Sodelovali smo pri vseslovenski akciji Tradicionalni slovenski zajtrk. 

 

EKO BRALNA ZNAČKA 

Mentorica: Mateja Križman Jesenovec 

Učenci so brali zgodbe z ekološko vsebino ter se tako ozaveščali o skrbi za čisto okolje. Uspešno 

jo je opravilo 14 učencev. 

 

ŽELODKOVA BRALNA ZNAČKA 

Mentorica: Mateja Križman Jesenovec 

Je spodbuda za dodatno domače branje. Bralna značka poteka v okviru razreda, učenci tekmujejo 

kdo bo prebral več knjig. Ena učenka je prebrala kar 24 knjig, na drugem mestu je bil učenec s 20 

knjigami in na tretjem učenec s 20 knjigami. Vsi učenci (18), ki so se izkazali pri razredni bralni 

znački, so ob koncu leta prejeli darilo. 

 

PROJEKT ZA STARŠE  

Vodja: Mateja Križman Jesenovec 

Prikaz dela v šoli ter proslava ob koncu šolskega leta (5. 6. 2017) 

Skupaj z učenci smo pripravili prireditev za starše. Predstavili smo naše delo v šoli, v drugem delu 

pa pripravili nekaj točk za starše. Učenci so nastopali z recitacijami, glasbenimi in plesnimi točkami. 

Sam nastop je trajal 45 minut. Učenci so ga vodili sami. 

Prisotni so bili vsi učenci, starši in učiteljici v razredu. 

 

 

TEKMOVANJA 

MATEMATIČNO TEKMOVANJE KENGURU  

Vodja: Blanka Kren 

Mentorica: Mateja Križman Jesenovec 

Sodelovalo je 24 učencev. Bronasto priznanje je prejelo 13 učencev. 

Učiteljice smo učence pripravljale na tekmovanje ter jih vodile na samem tekmovanju. 

 

CICI VESELA ŠOLA  

Vodja: Jadranka Peterc 
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Mentorica: Mateja Križman Jesenovec 

Sodelovalo je 25 učencev v razredu. Ob zaključku leta so dobili pohvalo za sodelovanje. 

 

TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI  

Vodja: Nataša Jeras 

Mentorica: Mateja Križman Jesenovec 

Sodelovali so vsi učenci v razredu (26). 

23 učencev je prejelo priznanje za sodelovanje v Tekmovanju za čiste zobe ob zdravi prehrani.  

 

BUS 

Tudi v letošnjem šolskem letu sem poskušala uresničiti čim več zastavljenih ciljev (risanje po 

navodilih, premikanje po navodilih, origami, branje piktogramov, medvrstniška pomoč v različnih 

situacijah, korekcija vedenja z igro vlog in redno prinašanje ter skrb za šolske potrebščine) z 

najrazličnejšimi BUS strategijami.  

Bralno pismenost sem razvijala s pomočjo metode VŽN. 

V pouk je vključevala različne bralno-učne strategije, ki otrokom pomagajo k hitrejšemu in 

kakovostnejšemu učenju. Začetno opismenjevanje je nasploh osnova za razvoj bralno-učnih tehnik. 

Na začetku ur je skušala čim bolj motivirati učence s kakšnim zanimivim vprašanjem, ki je 

povezano s snovjo. Tako so gradili pojmovne mreže. Veliko so brali, saj smo sodelovali v treh 

bralnih značkah. Veliko smo govorno nastopali. Sama sem uporabljala tehnike za slušne, vidne in 

kinestetične tipe učencev. Snov se je zapisovala na tablo z različnimi barvami in skušala na to 

navaditi tudi učence. Pri SPO smo velikokrat delali zapiske v obliki miselnih vzorcev ali narisali in 

nalepili slike, ki so jih otroci sami poiskali. Snov smo vedno tudi ponovili in utrdili ter preverili 

razumevanje. Veliko smo vadili natančno in zbrano poslušanje navodil. 

Razvijali so medsebojno spoštovanje: prijaznost, pozdravljanje, medsebojno pomoč (posojanje 

zvezkov, če so sošolci bolni ...) in klicanje po imenih. Največ težav je bilo pri poslušanju navodil in 

domačih nalogah. 

Z nenehnim opozarjanjem, sprotnimi vsakodnevnimi individualnimi pogovori z učenci in starši, z 

vsakodnevnim pregledom vedenja učenca ter pohvalami, če se je držal pravil in dogovorov, s 

kratkotrajnim odvzemom igre med odmori, restitucijo, igro vlog (zaigra pravilno reakcijo ob 

neprimernem vedenju), s pohvalo napredka v vedenju, obveščanjem staršev na govorilnih urah 

smo napredovali. 

 
V okviru projekta Razredništvo sem se trudila biti razredničarka, ki ji učenci in starš i lahko 

zaupajo svoje težave, se z mano lahko odkrito pogovarjajo, se zabavajo z mano izven pouka in da 

se lahko zanesejo name, da jih bom zagovarjala pred ostalimi učitelji, kadar pride do konfliktov. 



Osnovna šola Dob – Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2016/17 

73 

Trudila sem se tako pri starših kot pri učencih ustvariti odnos obojestranskega spoštovanja in 

zaupanja. 

V razredu sem soustvarjala prijetno klimo in lepe odnose (sprejemanje drugačnosti, medsebojno 

sodelovanje, pomoč pri učenju in drugih težavah …), spodbujala in pomagala pri izbiri in vztrajnosti 

obiskovanja interesnih dejavnosti (poklicno usmerjanje), spodbujala, pohvalila učence pri učenju, 

predvsem branju tudi z nagradami in pohvalami.  

V pouk sem načrtno vključevala še več gibanja in to v različne dele pouka, pri vseh predmetih in 

med odmori (prosta igra na šolskem igrišču, vaje za razvoj motorike, vaje za zdravo hrbtenico, 

gibalne igre, ples …). 

Težave sem poskušala reševati sproti.  

Učence sem spodbujala ob projektih in tekmovanjih. 

Ob koncu šolskega leta je učiteljica poskrbela za zaključno razredno prireditev za starše in 

nagradila ter pohvalila učence za vse, kar so s svojim trudom dosegli v tem šolskem letu. 

 

2. razred 

 

PROJEKI IN TEKMOVANJA 

 Gledališka igrica Volk in sedem kozličkov za prvi šolski dan – 1. 9. 2016; za nove 

prvošolčke in njihove starše smo nastopali z gledališko igrico, sodelovali so vsi učenci. 

 Sodelovanje na Otroškem bazarju v Ljubljani z gledališko igrico Volk in sedem kozličkov – 

9. 9. 2016. 

 Sodelovanje na prednovoletnem sejmarjenju v šoli – svoje izdelke smo prodajali. 

 Naravoslovno-športni tabor v Kranjski Gori od 22. do 24. 5. 2017 – vodja je bila Ana Slapar, 

udeležilo se ga je 23 od 26 učencev. Izvedli smo dva naravoslovna dneva in en športni dan. 

Tabor je bil izpeljan zelo uspešno. 

 Cankarjevo tekmovanje iz slovenščine (Mehurčki) – mentorica Tatjana Kokalj, osvojilo je 

priznanje 7 učencev.  

 Vegovo priznanje iz matematike – v okviru dodatnega pouka smo se pripravljali na 

matematično tekmovanje, bronasto priznanje je osvojilo 9 učencev. 

 Cici vesela  šola – mentorica je bila Jadranka Peterc, tekmovalo je 26 učencev. 

 

 Likovni natečaj Nivea – v okviru reševanja vzgojnih problemov smo izdelali modre dlani in 

nanje napisali spodbudne besede za življenje in razred ter jih nalepili na okna, sodelovalo je 

vseh 26 učencev. 

 Bralna značka – osvojilo jo je 23 od 26 učencev. 
 

 Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani – pohvale je prejelo 18 od 26 učencev. 
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 Projekt Mavrična ribica – v okviru koordinacije vseh šolskih predmetov smo 2. a izvedli 

gledališko predstavo za starše in gledališko predstavo za prve razrede ter otroke iz vrtca, 

nastopali in sodelovali so vsi učenci. 

 

 

 
Bralne učne strategije smo uporabljali v drugem razredu dnevno pri slovenščini in pri spoznavanju 

okolja. Uporabljali smo bralno razumevanje, odgovore na vprašanja, poustvarjanje zgodbic, 

tvorjenje povedi na dano besedo, asociacije na dano besedo, branje besedil, izmišljanje zgodbic, 

zapis in uporabo miselnega vzorca, pisanje izmišljenih zgodbic, obnov besedil. 

 
V okviru projekta Razredništvo smo uporabili različne gibalne igre, ki so učence razvedrile in 

sprostile, da so lažje sledili pouku. Uporabljali smo različne igrice (pozdrav brez besed, ledolomilec, 

risanje z barvicami v dvojicah in risanje po glasbi, minuta za zdravje). Po poslušanju glasbe so si 

učenci izmišljali zgodbe in jih prikazovali z gibanjem. 

 
 
3. a razred  

PROJEKTI 

 

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA  

Vključeni so bili vsi učenci. Izbirali so lahko med različnimi knjigami, seznam je pripravila 

knjižničarka. Za osvojeno bralno značko je moral učenec/učenka doma prebrati in nato 

razredničarki povedati kratko vsebino štirih zgodb in eno pesmico. Značko je osvojilo 23/26 

učencev. 

 

EKO BRALNA  ZNAČKA  

Vključeni so bili vsi učenci. Izbirali so lahko med različnimi knjigami z ekološko vsebino.  

Za osvojeno EKO bralno značko je moral učenec/učenka doma prebrati in nato razredničarki 

povedati kratko vsebino dveh zgodb. 

Bralno značko je osvojilo 15/26 učencev. Ob koncu šolskega leta so učenci dobili EKO priznanje. 

 

ŽELODKOVA BRALNA  ZNAČKA  

Vključeni so bili vsi učenci. Izbirali so knjige po lastni izbiri. Značko so osvojili, če so prebrali vsaj 10 

knjig. 

Za osvojeno bralno značko je moral učenec/učenka doma prebrati 10 knjig in nato razredničarki 

povedati kratko vsebino. 

Bralno značko je osvojilo 5/26 učencev. Ob koncu šolskega leta so učenci dobili pohvalo.  
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TEDEN  OTROKA 

Projekt, v katerem so sodelovali vsi učenci, je potekal v tednu otroka. Pri tehniškem dnevu so 

učenci izdelali lutke iz lesene kuhalnice in ovčke iz tulca. Ta dan so učenci prinesli v šolo svojo 

najljubšo igračo in jo predstavili sošolcem. Svoje izdelke so učenci pokazali tudi drugim 

obiskovalcem šole z razstavo na zgornjem hodniku. Organizirali smo tudi bolšji sejem, na katerem 

so si učenci med seboj izmenjevali knjige ali igrače, ki so jih prinesli od doma. 

Vsak dan smo pouk začeli z branjem zgodbic, ki so jih brale učenke 9. razreda. 

Cilj projekta je bil, da bi bil teden nekoliko drugačen, bolj sproščen in vesel, da bi se preko igranja 

bolj družili in razvijali medsebojno spoštovanje. Spoznali so, da lahko z domiš ljijo in ustvarjalnostjo 

tudi doma z odpadnega materiala izdelajo zanimivo in uporabno igračo.  

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Pridružili smo se slovenskemu projektu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstva za zdravje. Namen je učence izobraževati o pomenu 

zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, poudariti pomen in prednosti lokalno pridelanih živil 

slovenskega izvora. V sklopu Tradicionalnega slovenskega zajtrka učenci malicajo kruh, maslo, 

med, mleko in jabolko domačega porekla. 

 

BRALNA PISMENOST 

Vključeni so bili vsi učenci. Učence sem z različnimi nalogami usmerjala v pozorno poslušanje in 

branje navodil ter drugih vsebin in jih navajala na podčrtavanje ključnih podatkov, besed v besedilu. 

Ob koncu teme smo povzetek zapisali v obliki miselnega vzorca. 

 

RAZREDNIŠTVO 

Delo razrednika poteka v dveh smereh: sodelovanje s starši in učenci ter administrativni del. 

Vsekakor je težji del komunikacija in reševanje problemov z učenci in s starši. Nekaj konkretnih 

navodil smo dobili tudi na izobraževanju in delavnicah. 

S sprotnimi reševanji problemov preko pogovorov smo uspešno reševali težave. Za krepitev 

odnosov med učenci smo izvajali različne socialne igre in igre vlog. 

 

ZLATI  SONČEK 

Učenci so opravljali predpisane športne naloge. Sodelovali so vsi učenci. Vse naloge je opravilo 10 

učencev in za to prejelo veliko zlato medaljo. 16 učencev ni opravilo vseh nalog in so prejeli 

diplomo. Težave so imeli s plezanjem po drogu. 

 

MINUTA ZA ZDRAVJE MED VID 
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Ko je med poukom padla zbranost učencev, smo v razredu začeli izvajali različne vaje, se gibati ob 

glasbi ali se igrati družabne igrice. S tem smo uspešno premagali vsakodnevno učno rutino in 

izboljšali zbranost in vztrajnost pri pouku ter opravljanju različnih nalog. Učenci so bili s tem zelo 

zadovoljni. 

 

ČISTI ZOBJE 

Sodelovali so vsi učenci. Projekt v obliki tekmovanja med razredi vodi medicinska sestra iz ZD 

Domžale. Ta pride nenapovedano v šolo in določenemu številu otrok pregleda zobe, kako jih redno 

in uspešno čistijo. Za vsak pregled prejmejo tudi žig, smejkota v različnih barvah, kar je odvisno od 

čistoče zob. Ob koncu leta je 13 učencev prejelo pohvalo. 

 

ZBIRALNE AKCIJE 

V spomladanskem času smo zbirali plastenke v humanitarni namene za nakup tople posteljice za 

novorojenčke v Porodnišnici Izola. Učenci so pridno prinašali plastenke in bili pri tem uspešni. V 

mesecu juniju smo se pridružili humanitarni akciji Pokloni zvezek – ni bilo velikega odziva (2 

zvezka). Zbirali smo tudi barvice za Afriko – le 4 kompleti.  

 

PROMETNA KAČA 

Dva tedna smo vsak dan raziskovali in z nalepkami beležili prihod učencev v šolo. Izpolnjen 

kartonček smo prilepili na veliko stensko kačo. Zanimalo nas je, koliko učencev pride v šolo peš, 

koliko z avtobusom in koliko staršev poleg svojega otroka pripelje v šolo še tujega. V času 

spremljanja ni bilo sprememb. Veliko otrok se pripelje z avtomobilom. Starši pripeljejo le svoje 

otroke. V šolo prihaja peš okoli pet učencev. 

 
 
ŠOLSKA TEKMOVANJA 

CICI VESELA ŠOLA: vsi učenci (26), 25 učencev dobilo pohvale, 1 učenec je manjkal 

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA: vsi učenci (26), 23 učencev jo je osvojilo in prejelo pohvalo 

EKO BRALNA ZNAČKA: vsi učenci (26), 15 učencev jo je osvojilo in prejelo pohvalo 

ŽELODKOVA BRALNA ZNAČJA: vsi učenci (26), 5 učencev jo je osvojilo in prejelo pohvalo 

ZLATI SONČEK: 26 učencev, 10 medalj, 16 diplom 

MATEMATIČNO VEGOVO TEKMOVANJE: tekmovalo 9 učencev, 5 osvojenih priznanj  

TEKMOVANJE KRESNIČEK: tekmovalo 9 učencev, 5 osvojenih priznanj 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE – Mehurčki: 2 tekmovalca, 2 osvojeni priznanji  

ČISTI ZOBKI: vsi učenci (26), 13 pohval 

TEKMOVANJE MLADI ČEBELAR: srebrno priznanje je prejela 1 učenka. 

 

POHVALE RAZREDNIKA za prizadevno in odgovorno šolsko delo je prejelo 10 učencev. 
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POHVALE  ZA SODELOVANJE V OTROŠKEM PEVSKEM ZBORU prejelo 6 učencev. 

 

NATEČAJI 

Z izdelava modrih srčkov in z zapisom dobrih misli na njih smo sodelovali na humanitarnem 

natečaju Modro srce, ki ga organizira Nivea.  

To sem jaz, to smo mi je bila likovna tema povabila OŠ Roje, s katero smo pomagali učencem te 

šole sestavljati sliko velikanko z naslovom Skupaj smo večji. 

 
RAZSTAVE na hodniku 

Ob tednu otroka smo razstavili igrače, ki smo jih izdelali pri pouku. 

V času velike noči smo razstavili izdelke na to temo. 

Ob koncu šolskega leta smo razstavili izdelke iz plastenk, s čimer smo pokazali, kaj vse se z 

domišljijo in voljo lahko naredi iz njih. 

Na panoju ob razredu smo celo leto razstavljali različne likovne izdelke. 

 

3. b razred 

PROJEKTI 

Slovenska bralna značka: vključeni vsi učenci  

Eko bralna značka: vsi učenci  

Razredna Želodkova bralna značka: vsi učenci 

Projekt Zlati sonček: vsi učenci  

Celoletni projekt Tekmovanje za čiste zobe in zdravo prehrano: vsi učenci.  

Cici vesela šola: vsi učenci 

Razredna prireditev: vsi učenci 

 

SLOVENSKA BRALNA  ZNAČKA  

Vključeni so bili vsi učenci in vsi učenci so uspešno zaključili BZ, razen 1 učenke. Seznam knjig je 

pripravila knjižničarka ob pomoči slovenistov. Iz zelo bogatega seznama so učenci lahko izbirali 

knjige po svoji izbiri. Dejavnosti ob prebrani knjigi so bile različne: lahko so ustno obnovili vsebino 

knjige, narisali najljubši prizor, predstavili glavnega junaka, nadaljevali zgodbo itd.  

 

EKO BRALNA  ZNAČKA  

Vključeni so bili vsi učenci. Izbirali so lahko med različnimi knjigami z ekološko vsebino. Izbor knjig 

je pripravila knjižničarka ob sodelovanju učiteljic. Namen branja knjig z ekološko vsebino je 

razvijanje odnosa do narave, do soljudi. Ločnica med knjigami z eko vsebino in drugimi je tanka, 

zato je izbor širok.  

ŽELODKOVA BRALNA  ZNAČKA  
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Vključeni so bili vsi učenci, zaključilo pa jo je 12 učencev in učenk. Namen šolske bralne značke je 

razvijanje ljubezni do branje, ki traja celo leto. Omejitve ni ne pri izboru knjig in ne pri številu. Otroci 

berejo knjige po lastni izbiri. Ni določeno, koliko knjig naj preberejo, namen je le, da berejo in se o 

knjigah pogovarjajo, z učiteljem, s sošolci; predlagajo knjige, ki so jim bile všeč, izpisujejo zanimive 

povedi, rišejo … 

 

V povezavi z Želodkovo BZ smo izvedli tudi projekt: Tišina, tukaj beremo!  

Učenci so vsak teden obiskovali knjižnico, kjer so se seznanili z novi knjigami, si ogledali in prebrali 

revije Ciciban, Cicido, Moj planet …  Vsak dan smo imeli pet minut za branje po končanem delu. 

 

Sodelovanje na mednarodnem bralnem projektu Naša mala knjižnica. 

Naša mala knjižnica (NMK) je zabaven in poučen projekt, ki spodbuja branje in razvoj bralne 

pismenosti. V projekt so bile vključene Poljska, Litva in Slovenija. Z mednarodnim sodelovanjem 

tujih pisateljev so otroci spoznavali tuje kulture in književnost. Sodelujoči pisatelji so projekt 

soustvarjali ter v njem aktivno sodelovali. Pomagali so pripraviti zabavne naloge za Ustvarjalnike. 

NMK je popestrila ure dodatnega pouka. Zasnovan je bil tako, da spodbuja branje in otrokovo 

kreativnost, za dodatno motivacijo pa so poskrbele zanimive aktivnosti. Brali smo vrhunske 

mladinske avtorje, se z nalogami poglabljali v različne plasti besedila, izdelovali književne junake, 

likovne razstave, samostojno zapisovali svoja mnenja o knjigah, reševali Ustvarjalnike ... Učenci so 

po skupinah raziskovali sodelujoče države in njihove zanimivosti, izdelali plakat in ga predstavili. 

 

TEDEN  OTROKA 

Projekt je potekal v tednu otroka. Pouk smo začeli z branjem zgodbic, ki so jih brale učenke 9. 

razreda. 

Pri tehniškem dnevu so učenci izdelali lutke iz odpadnega materiala. Pri slovenščini so otroci ustno 

in pisno predstavili igračo. Organizirali smo bolšji sejem, na katerem so si učenci izmenjevali knjige 

ali igrače, ki so jih prinesli od doma.  

Cilj projekta je bil, da širše vključimo otroka v načrtovanje in izvedbo pouka, da ta postane nekoliko 

drugačen, omogoča še globlje razvijanje medsebojnega povezovanja.  

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Pridružili smo se slovenskemu projektu, ki ga izvajajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za zdravje. Namen je učence izobraževati o 

pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, poudariti pomen in prednosti lokalno pridelanih živil 

slovenskega izvora. V sklopu Tradicionalnega slovenskega zajtrka učenci malicajo kruh, maslo, 

med, mleko in jabolko domačega porekla. 
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BRALNA PISMENOST 

Vključeni so bili vsi učenci. Učence sem z različnimi nalogami usmerjala v pozorno poslušanje in 

branje navodil ter drugih vsebin ter jih navajala na podčrtavanje ključnih podatkov, besed v 

besedilu. Ob koncu teme smo povzetek zapisali v obliki miselnega vzorca. 

 

RAZREDNIŠTVO 

Delo razrednika poteka v dveh smereh: sodelovanje s starši in učenci ter administrativni del. Mnogo 

konkretnih navodil smo dobili na izobraževanju in delavnicah. 

Za krepitev odnosov med učenci smo izvajali različne socialne igre in igre vlog. 

 

ZLATI  SONČEK 

Učenci so izvajali predpisane športne naloge. Sodelovali so vsi učenci in 90 % uspešno zaključili 

projekt. 

 

MINUTA ZA ZDRAVJE MED VID 

Med poukom smo začeli izvajali različne vaje, gibanje ob glasbi, umiritev, sprostitev ... S tem smo 

izboljšali učenčevo zbranost in vztrajnost pri pouku.  

ČISTI ZOBKI 

Sodelovali so vsi učenci. Projekt v obliki tekmovanja med razredi izvaja medicinska sestra iz ZD 

Domžale. Ta pride nenapovedano v šolo in določenemu številu otrok pregleda zobe. Za vsak 

pregled prejmejo tudi žig »smejka« v različnih barvah, kar je odvisno od čistoče zob. Ob koncu leta 

najuspešnejši dobijo pohvalo. 

 

ZBIRALNE AKCIJE 

V spomladanskem času smo zbirali plastenke v humanitarni namen – za nakup tople posteljice za 

novorojenčke Porodnišnice Izola. V mesecu juniju smo se pridružili humanitarni akciji Pokloni 

zvezek. Zbirali smo barvice za Afriko. 

 

PROMETNA KAČA 

Dva tedna smo vsak dan raziskovali in z nalepkami beležili prihod učencev v šolo. Izpolnjen 

kartonček smo prilepili na veliko stensko kačo. Zanimalo nas je, koliko učencev pride v šolo peš, 

koliko z avtobusom in koliko staršev poleg svojega otroka pripelje v šolo še tujega.  

 

TEKMOVANJA 

CICI VESELA ŠOLA: vsi učenci 

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA: vsi učenci 
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EKO BRALNA ZNAČKA: vsi učenci 

ŽELODKOVA BRALNA ZNAČJA: vsi učenci  

ZLATI SONČEK: vsi učenci 

MATEMATIČNO VEGOVO TEKMOVANJE: tekmovalo 9 učencev, 4 priznanja  

TEKMOVANJE KRESNIČEK: tekmovalo 8 učencev, 5 priznanj 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE – Mehurčki; 2 tekmovalca, 1 priznanje  

ČISTI ZOBKI: vsi učenci, 10 pohval 

TEKMOVANJE MLADI ČEBELAR:  

 

POHVALE RAZREDNIKA za prizadevno in odgovorno šolsko delo je prejelo 15 učencev. 

POHVALE  ZA SODELOVANJE V OTROŠKEM PEVSKEM ZBORU sta prejela 2 učenca. 

 

NATEČAJI 

- Izdelali smo modre srčke in z zapisom dobrih misli na njih smo sodelovali na humanitarnem 

natečaju Modro srce, ki ga organizira Nivea.  

- To sem jaz, to smo mi je bila likovna tema povabila OŠ Roje, s katero smo pomagali učencem te 

šole sestavljati sliko velikanko z naslovom Skupaj smo večji. 

 

4. a razred 

 

Seznam in opis vseh projektov z dosežki 

 

september 

25 učencev v 4. a 

razredu 

mentor – razredničarka 

Literarni natečaj –  

V oblakih domišljije 

(Rokus) 

/ 

marec 

25 učencev v 4. a 

razredu 

mentor – razredničarka 

Likovni natečaj – 

izdelovanje modrih 

src 

/ 

celo šolsko leto v razredu 

Projekt za čiste zobe / 

BUS / 

Odgovorno s hrano / 

Medvrstniško nasilje / 

Razredništvo / 
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Angleško BZ je osvojilo 9 učencev. 

EKO bralno značko je osvojilo 5 učencev. 

Bronasto priznanje iz znanja o čebelarstvu je osvojil 1 učenec, priznanje za sodelovanje 1 učenec. 
 

Srebrno priznanje na tekmovanju iz Vesele šole je osvojil 1 učenec, bronasto priznanje pa 4 
učenci. 
 
Bronasto Cankarjevo priznanje sta osvojila 2 učenca. 
 
Priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru so dobili 4 učenci. 

 
Priznanje na tekmovanju za čiste zobe ob zdravi prehrani je dobilo 9 učencev. 
 

Pohvalo za sodelovanje v OPZ je prejelo 6 učencev. 

Bronasto priznanje na računalniškem tekmovanju BOBER sta osvojila 2 učenca, 14 učencev pa 

priznanje. 

Projekt BUS: Poleg izpisovanja novih podatkov v obliki miselnih vzorcev smo veliko časa namenili 

poskusom dela s Paukovo metodo – iskanje ključnih pojmov in iz besedila izluščiti bistvo; za večino 

je  velik problem. Po izobraževanju NTC smo risali besedila pesmi, kar spet vključuje iskanje 

bistvenih pojmov; rezultat pomnjenja besedila je bil zelo dober, učenci so si besedilo predstavljali in 

ga hitro usvojili.  

 
Projekt Razredništvo:  

Pri pouku in pri urah razrednih ur smo se trudili ozaveščati pozitivno klimo v razredu, še zlasti s 

pomočjo socialnih iger. Socialno-gibalnim igram pa smo posvetili nekaj časa tudi med poukom, da 

so se učenci sprostili, gibalne dejavnosti smo izvajali tudi med učnim procesom.  

 

 
4. b razred 

Seznam in opis vseh projektov z dosežki 

 

september 

20 učencev v 4. b 

razredu 

mentor – razredničarka 

Literarni natečaj –  

V oblakih domišljije 

(Rokus) 

zgodba učenke 4. b 

razreda je bila 

objavljena v knjigi 

marec 

25 učencev v 4. b 

razredu 

mentor – razredničarka 

Likovni natečaj – 

izdelovanje modrih 

src 

/ 

celo šolsko leto izvajanje v razredu 

Projekt za čiste zobe 4. mesto na OŠ Dob 

BUS / 

Odgovorno s hrano / 
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Medvrstniško nasilje / 

Razredništvo / 

oktober 
25 učencev v 4. b 

razredu 
tekmovanje Bober 

vsi učenci so prejeli 

bronasto priznanje 

celo šolsko leto 3 učenci v 4. b razredu otroški pevski zbor / 

marec 
nekateri učenci 4. b 

razreda 

matematično 

tekmovanje Kenguru 

2 učenca sta prejela 

bronasto priznanje 

celo šolsko leto 1 učenka 4. b razreda 

obiskovanje 

dodatnega pouka 

ruskega jezika in 

kulture 

potrdilo 

 

 

Projekt BUS: V razredu smo izdelovali miselne vzorce, prepoznavali in izpisovali bistvene podatke 

v besedilu. V proces učenja smo vključevali tudi NTC-metode (risanje besedila pesmi, tvorba 

nesmiselnih povedi za lažjo zapomnitev besedila ipd.). 

 

Projekt Razredništvo: Gibanje za zdravje med VID sem vključevala po potrebi – ko so učenci 

postali nemirni oz. nezbrani za nadaljnje delo. Takrat smo se razgibali ali sem v ponavljanje učne 

snovi vključila primerno gibalno igro. Gibanje je sem v VID vključila večkrat. 

 

5. a  razred 

 

V mesecu septembru so se učenci udeležili poletne šole v naravi v Strunjanu. V okviru poletne šole 

smo izvedli pet dni dejavnosti. Kulturni dan – Piran, naravoslovni dan – solinarstvo, športni dan –

pohod in športne igre  ter  tehniški dan – voda-zrak.  

V oktobru smo imeli tehniški dan slamnikarstvo in zbirali star papir. 

Decembra smo se udeležili svetovnega prvenstva v biatlonu na Pokljuki in navijali za naše 

tekmovalce. 

Februarja smo si ogledali gledališko predstavo Emil in detektivi. 

Marca smo obiskali Ljubljano in se spomnili na Emono, ki je obeležila 2000 let. Pri tehniki smo 

izdelali hladilno torbo. 

Aprila smo izvedli tehniški dan – kolo.  

Maja smo na šolskem igrišču tekmovali v troboju.  

Junija smo se odpeljali tudi v Rakov Škocjan, kjer smo imeli naravoslovni dan. Spoznali smo kraški 

svet in si ogledali nekatere kraške pojave. 
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Z obiskom čebelarja smo zaključili projekt Čebelarstvo.  

V mesecu juniju smo izvedli zadnji športni dan s pohodom in športnimi igrami, ter pripravili 

zaključno srečanje s starši in učenci. 

 
Seznam projektov z zapisom števila učencev in učiteljev, ki so bili vključeni v projekt 

 

      V tem šolskem letu so bili učenci vključeni v naslednje projekte: 

- projekt PRAVLJICA: vključeni vsi učenci (20), razredni projekt. Učenci so brali pravljice, 

sestavljali lastne pravljice in jih pripovedovali sošolcem, ilustrirali pravljične junake; 

- projekt ČEBELARSTVO, vključeni vsi učenci (20), razredni projekt. Učenci so spoznali 

življenje čebel, ilustrirali čebele in čebelnjak. Projekt se je zaključil z naravoslovnim dnevom, 

ko smo obiskali našega čebelarja in šolski čebelnjak, kjer so si učenci ogledali življenje čebel, 

pripomočke, ki jih uporablja čebelar pri svojem delu, ter izdelke, ki jih čebelarji pridelajo; 

- projekt BUS: vključeni vsi učenci (20), razredni in šolski projekt. V tem šolskem letu so 

učenci spoznali različne bralne učne strategije. Pri slovenskem jeziku so s pomočjo 

delovnega zvezka, avtorici Sonja Pečjak in Mira Kramarič, učenci spoznali Paukovo 

strategijo, klasično pojmovno mrežo, pojmovno mrežo v obliki dlani, Vennov diagram in 

zaporedje dogodkov. Paukovo strategijo so uporabljali še pri ostalih predmetih; 

- projekt ob 100-letnici Roalda Dahla: v projekt so bili vključeni vsi učenci. Brali smo Dahlove 

knjige, razredno branje in branje doma; 

- projekt Odgovorno s hrano: sodelovali so vsi učenci. Pogovarjali smo se o pomenu naših 

prehranjevalnih navad. Poudarili smo pomen raznolike hrane na krožniku ter dali prednost 

lokalno pridelani hrani; 

- projekt Reševanje medvrstniškega nasilja: sodelovali so vsi učenci. Velik poudarek smo 

namenili dobremu počutju v razredu. Trudili smo se, da smo ohranjali dobre odnose, se 

spoštovali, klicali po imenu, sprejemali drugačnost; 

- projekt Razredništvo: vključeni vsi učenci. V vzgojno-izobraževalno delo smo vključevalni 

gibanje in trenutke za zdravje. Pri določenih predmetih več, pri nekaterih manj. Gibanje 

popestri pouk, včasih se mi zdi, da učence preveč ponese v nekontrolirano gibanje. 

- projekt Za čiste zobe: v projekt so bili vključeni vsi učenci, 6 učencev je prejelo pohvalo. 

 
Tekmovanja: 

 Vesela šola, tekmoval 1 učenec, dosegel srebrno priznanje; 

 matematični kenguru, tekmovalo pet učencev, štirje prejeli bronasto priznanje; 

 Cankarjevo tekmovanje, tekmoval en učenec, dosegel bronasto priznanje; 

 Kresnička, tekmoval en učenec, dosegel je priznanje. 
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5. b razred 
 

V mesecu septembru so se učenci udeležili poletne šole v naravi v Strunjanu. V okviru poletne šole 

smo izvedli pet dni dejavnosti. Kulturni dan – Piran, naravoslovni dan – solinarstvo, dva športna 

dneva – športne igre in pohod  ter tehniški dan – poskusi z vodo in zrakom.  

Konec meseca novembra smo imeli tehniški dan slamnikarstvo. Decembra smo v okviru 

športnega dne udeležili Svetovnega prvenstva v biatlonu na Pokljuki in navijali za naše 

tekmovalce. Februarja smo si ogledali gledališko predstavo Emil in detektivi – kulturni dan. 

Marca smo obiskali Ljubljano in se spomnili na Emono (kulturni dan) in njenih 2000 let ter imeli 

tehniški dan. Izdelali smo hladilno torbo in utemeljili pomen izolatorjev.  

Tehniški dan kolo smo izvedli v aprilu. 

Maja smo na šolskem igrišču izvedli troboj. Učenci so se dokazali v različnih disciplinah. V juniju 

smo se odpeljali tudi v Rakov Škocjan na naravoslovni dan. Spoznali smo kraški svet in si ogledali 

nekatere kraške pojave ter z obiskom čebelarja zaključili projekt Čebelarstvo. Izvedli smo tudi 

zadnji športni dan – pohod. 

 

Učence sem spodbujala k branju in izvajala vseslovenski projekt slovenske in EKO bralne 

značke. 

 

Dopolnilni pouk je vodila in izvajala Metka D. Vilar in je potekal vsako sredo 6. šolsko uro. Ure 

dopolnilnega pouka so bile vse realizirane (40 ur – 100 % realizacija). Pri urah matematike so 

učenci utrjevali računske operacije, pri urah slovenskega pouka pa so vadili ustno in pisno 

izražanje ter slovnična pravila. Pred vsakim pisnim ocenjevanjem znanja matematike, slovenščine, 

družbe ter naravoslovja in tehnike so bile ure dopolnilnega pouka namenjene utrjevanju znanja 

posameznih učnih sklopov. Ker dopolnilni pouk ni obvezen, so učenci nanj prihajali po potrebi. 

 

Dodatni pouk (in delo z nadarjenimi učenci) je potekal po sklopih, navadno ob sredah po eno ali 

dve šolski uri. Glede na interese otrok smo se v okviru teh ur pripravljali na Cankarjevo (7 učencev) 

in Vegovo tekmovanje (12 učencev), 7 (+ 6 šestošolcev) učencev se je pripravljalo na šolsko in 

državno tekmovanje in znanja Vesele šole, prav tako 7 učencev tudi na tekmovanje iz naravoslovja 

Kresnička. Ure dodatnega pouka so petošolci zelo radi in z veseljem obiskovali, tako je realizacija 

ur kot obisk 101,98 %. 

 Projekt PRAVLJICA: vključeni vsi učenci (18), razredni projekt. Učenci so brali pravljice, 

sestavljali lastne pravljice in jih pripovedovali sošolcem, ilustrirali pravljične junake. 

 Projekt ČEBELARSTVO: vključeni vsi učenci (18), razredni projekt. Učenci so spoznali 

življenje čebel, ilustrirali čebele in čebelnjak. Projekt se je zaključil z naravoslovnim 

dnevom, ko smo obiskali našega čebelarja in šolski čebelnjak, kjer so si učenci ogledali 
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življenje čebel, pripomočke, ki jih uporablja čebelar pri svojem delu ter izdelke, ki jih 

čebelarji pridelajo ter si ogledali Čebelji film. 

 Projekt BUS: vključeni vsi učenci (18), razredni in šolski projekt. V tem šolskem letu so 

učenci spoznali različne bralne učne strategije. Pri slovenskem jeziku so s pomočjo 

delovnega zvezka (avtorici Sonja Pečjak in Mira Kramarič) učenci spoznali Paukovo 

strategijo, klasično pojmovno mrežo, pojmovno mrežo v obliki dlani, Vennov diagram in 

zaporedje dogodkov. Paukovo strategijo so uporabljali še pri ostalih predmetih. 

 Projekt OB 100-LETNICI ROALDA DAHLA: v razredni projekt so bili vključeni vsi učenci 

(18). Brali smo Dahlove knjige, dolgo razredno branje (knjiga VDV) in branje doma. 

 Projekt RAZREDNIŠTVO: sodelovalo 16 učencev, razredni in šolski projekt. 

 Projekt ODGOVORNO S HRANO: šolski projekt, v katerem so sodelovali vsi učenci (18). 

Izvedli anketo, se pogovarjali o pomenu naših prehranjevalnih navad ter se dotaknili 

problematike palmovega olja. Poudarili smo pomen raznolike hrane na krožniku in dali 

prednost lokalno pridelani hrani. Iskali smo podatke, od kod hrana prihaja na naše 

krožnike, koliko kilometrov prepotuje in to predstavili ter oblikovali plakate. Zbirali smo tudi 

odpadne pet-plastenke pijač in mlečnih izdelkov za izolsko porodnišnico. 

 Projekt REŠEVANJE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA: šolski projekt, sodelovali so vsi 

učenci (18). Poseben poudarek smo namenili dobremu počutju v razredu. Trudili smo se, 

da smo ohranjali dobre odnose, se spoštovali, se klicali po imenu, sprejemali drugačnost. 

 Projekt RAZREDNIŠTVO: šolski projekt, vključeni vsi učenci (18). Med vzgojno 

izobraževalno delo smo vključevalni gibanje in trenutke za zdravje.  

 Projekt TRAJNOSTNA MOBILNOST: šolski in razredni projekt, vsi učenci (18). Nosilci 

projekta so učencem predstavili in razložili pomen trajnostne mobilnosti, se pogovorili ter 

tudi zapisali težave v prometu, ki jih srečujejo na poti v šolo in domov. Odpravili smo se tudi 

na teren po kraju samem in skupaj iskali primerne rešitve v prometu. 

 Projekt SKRB ZA ČISTE ZOBE: šolski projekt, vključeni vsi učenci (18). Nosilka ga. 

Nataša Jeras je v šolo prihajala naključno in učencem pregledovala zobe, hkrati pa je 

izvedla razredno uro in učencem ponovno poudarila pomen ustne higiene in skrbi za zobe. 

 TEKMOVANJA: 

o Cankarjevo tekmovanje: sedem učencev, trije so prejeli bronasto priznanje; 

o Vegovo tekmovanje/matematični kenguru: dvanajst učencev – v 5. b so trije prejeli 

bronasto priznanje, učenka je na državnem tekmovanju prejela tudi srebrno 

priznanje; 

o tekmovanje iz naravoslovja Kresnička: sedem učencev, dva sta prejela priznanje; 
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o tekmovanje iz Vesele šole – tekmovalo je 7 petošolcev in šest je prejelo priznanja – 

3 srebrna in štiri bronasta. Tekmovalo je tudi šest učencev šestega razreda in 

pet jih je prejelo priznanje, 3 učenke srebrno, 1 učenec bronasto. 

 

Projekt BUS je potekal celo šolsko leto. Učenci so spoznali različne bralne strategije. S  pomočjo 

bralnih strategij so se naučili izluščiti bistvene podatke iz učne snovi. V besedilu so se naučili 

poiskati ključne besede in jih prikazati v obliki miselnega vzorca, preglednice, pojmovne mreže. 

Naučili so se tudi poiskati zaporedje dogajanja v besedilu. 

Menim, da je bil projekt uspešen, saj so učenci spoznali, da se je z različnimi bralnimi 

strategijami lažje naučiti oziroma si zapomniti učno snov. Bralne učne strategije smo 

izvajali pri vseh predmetih, poglobljeno pa pri slovenščini in družbi. 

Tudi drugi projekt, vloga razrednika, je potekal skozi celo šolsko leto. Na začetku leta so učenci 

povedali, kaj pričakujejo od razrednika, prav tako sem tudi sama učencem predstavila svoja 

pričakovanja. Dogovorili smo se za razredna pravila in sklenili so, da jih bodo upoštevali. Strinjali 

smo se, da je za prijetno vzdušje potrebno obojestransko sodelovanje, ki temelji na zaupanju in 

strpnosti. Trudili smo se za prijetno klimo v razredu in čim več gibanja, zato smo pouk popestrili s 

sprostitvenimi elementi in gibalnimi vajami.  

 

Oddelki podaljšanega bivanja  

- Ta podaljšana bralna značka: učenci so prebirali knjige in jih obnavljali. Pri projektu so 

sodelovali vsi učenci podaljšanega bivanja. 

- Tišina, tukaj beremo!: z učenci smo v jesenskem in zimskem času enkrat tedensko 

obiskali šolsko knjižnico. 

- Projekt Naša mala knjižnica: v projektu so sodelovali vsi učenci OPB II. Prebirali smo 

določene knjige, se o njih pogovarjali in reševali naloge v Ustvarjalnikih ter sestavljali 

najdaljši bralni vlakec. Učencem so bile všeč tako dejavnosti kot tudi izbrana literatura. 

- Projekt Hvala, ker me spoštuješ: v projektu smo sodelovali z učenci 7. razredov. Učenci 

so razmišljali o varnosti v prometu, kako zagotoviti boljšo varnost, kakšne so lahko 

posledice prometnih nesreč  in izdelovali likovna dela, ki so opozarjala udeležence v 

prometu na nevarnost ter se zahvaljevala za upoštevanje pravil, strpnost in spoštovanje 

udeležencev. Učenci so v projektu z veseljem sodelovali in pokazali veliko ustvarjalnosti 

in lastnih idej. 

- Likovni natečaj Drevo: Pri natečaju so sodelovali učenci 6. In 7. razredov. Na natečaj 

sem prijavila 10 najboljših likovnih del. 

- Priprava razstav. 

- Teden otroka: peka palačink, ustvarjalne delavnice. 

- Novo leto: ustvarjalne delavnice, maraton risank.  
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- Zaključek OPB: sadni dan, vodne igre. 

 
PROJEKT BUS  

V podaljšanem bivanju smo preverjali bralno razumevanje, strategijo VŽN, poustvarjanje zgodb,        

asociacije, igre vlog, upoštevanje pisnih in ustnih navodil. 

V okviru projekta Razredništvo so se učiteljice trudile biti učiteljice, ki jim učenci in starši lahko 

zaupajo, s katerimi se lahko odkrito pogovarjajo in se nanje zanesejo.  

 
PŠ KRTINA 

Učenci so bili vključeni v projekte, ki so se v tem šolskem letu izvajali tako na matični šoli Dob kot 

tudi na podružnični šoli Krtina (Projekt šolski vidiki razredništva, nadaljevanje in nadgradnja 

projekta Kakovost in bralna pismenost, EKO šola, projekt Odgovorno s hrano, zdrava šola, kulturna 

šola in teden otroka):  

- aktivnosti s sodelovanjem s Turističnim društvom Rača (popoldanske delavnice) 

- nadstandardni program  

- aktivnosti v podaljšanem bivanju v času tedna otroka 

- filmski maraton (v tednu pred novim letom) 

- pustni sprevod po vasi (potekal je v dopoldanskem času) 

S projektom BUS smo v tem šolskem letu nadaljevali z razumevanjem navodil domačih nalog in 

navodil šolskega reda. Pri tem smo v naše delo vpletali posamezne bralno-učne strategije, ki so 

učencem omogočale lažje razumevanje učne snovi in s tem tudi reševanje domačih nalog. Ker so 

bili že lanski vtisi takšnega dela pozitivni, smo se odločili, da bomo s takim načinom dela  

nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu.  

Vsekakor sta bili predvsem za najmlajše pomembni dve glavni nalogi: narediti čim več domačega 

dela in skrbeti za sprostitev  na svežem zraku. Mislim, da nam je oboje uspevalo, predvsem pa je 

bilo staršem všeč prosto gibanje na sprehodih in namakanje v Radomlji zadnje šolske dni.  

Vsak četrtek, ko je bil v Krtini tudi dan za knjižnico, so brali knjige večinoma po izboru učencev, se 

pogovarjali o neznanih besedah ali besedah nagajivkah, jih razložili, zapisali ali uporabili v novih 

situacijah; ob prepevanju pa smo urili pozornost s »skrivanjem« besed z gibi. 

 

PROJEKT RAZREDNIŠTVO 

Razrednik predstavlja most, preko katerega posameznik vstopa in se vključuje v širšo skupnost, ki 

jo predstavlja šola. Delo v podaljšanem bivanju je zasnovano tako, da se cilji prepletajo in 

nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Obenem pa je v tem času potrebno zagotoviti 

vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje učencev. 

Omogočiti posamezniku varno vključevanje v skupino, kakovostne odnose znotraj le-te in dobro 

počutje, lahko v večji meri dosežemo predvsem s pogovorom in s številnimi socialnimi igrami. Z 
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njimi lahko na prijeten in zanimiv način dosežemo vključevanje in sodelovanje vseh učencev 

znotraj skupine, tudi tistih, ki so nekoliko odrinjeni in ne najdejo načina, kako bi se povezali s 

svojimi sošolci in sošolkami. Socialne igre so namenjene povezovanju sodelujočih, spoznavanju in 

»iskanju« podobnih interesov ter navezovanju stikov. V tem šolskem letu so nam pomagale, da 

smo v skupini vzpostavili pozitivno klimo, dobre medsebojne odnose in verjamemo, da bomo s 

takim načinom dela nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu. Skozi celo šolsko leto so učenci 

OPB skrbeli za dekoracije šolskih prostorov. 

__________________________________________________________ 

DOSEŽKI OŠ DOB NA RAZLIČNIH PREDMETNIH PODROČJI 

● SLOVENŠČINA 

MARTA KERŽAN – organizacija tekmovanja (Cankarjevo tekmovanje in Mehurčki) 

LIDIJA LEBAN – priprava tekmovalcev od 6. do 9. razreda 

 
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje za razrede od 4. do 9. razreda  

 
Od 4. do 9. razreda je na šolskem nivoju tekmovalo 34 tekmovalcev, ki so osvojili 13 bronastih 

priznanj. 1 učenec 9. a se je udeležil območnega tekmovanja 25. 1. 2017 v Vodicah in osvojil 

srebrno priznanje. 

 

Tekmovanje v materinščini Mehurčki od 1. do 3. razreda 

V šolskem letu 2016/17 se je tekmovanje za Cankarjevo tekmovanje za 1. triado preimenovalo v 

Mehurčki in je potekalo 7. aprila 2017. 

Mentorica tekmovanja je bila Tatjana Kokalj (organizacija Marta Keržan), ki je učence pripravljala v 

okviru dodeljenih ur. 

Tekmovalo je 24 učencev, in sicer: 13 prvošolcev, 7 učencev 2. razreda in 4 tretješolci.  

Vsi so dobili uradna priznanja. 

Literarnega  natečaja V oblakih domišljije se je udeležilo 6 učencev, in sicer 4 učenci iz 6. 

razreda, 2 učenca iz 7. c razreda. Učenci so bili povabljeni h kreativnemu pisanju zgodb, ki so jih 

ustvarjali na izbrane ilustracije, ki so jih prispevali slovenski ilustratorji in so služile kot osnova za 

nastanek zgodb. 

V vseh razredih in skupinah je potekala bralna značka.  

 

BUS1 

Tudi v letošnjem šolskem letu se je osredotočalo predvsem na natančno branje navodil  

(podčrtavanje, obkrožanje, preverjanje razumevanja z dodatnimi vprašanji v 7. razredu, Vennov 

diagram v 8. in 7. razredu, povzetki z miselnimi vzorci ter metodo VŽN). 

 

Opažanja: 
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Še vedno je nekaj učencev, ki navodil in drugih besedil ne bere natančno – zgodi se, da cela 

skupina navodilo prebere površno – ob tem jih vedno spomnimo na ključne besede in korake 

reševanja, nato delo uspešno steče.  

 

7., 8. razred: Vennov diagram smo uporabljali večkrat predvsem pri književnih vsebinah, kjer 

iščemo skupne lastnosti/točke in razlike. Usvojili so ga takoj po prvi predstavitvi in vsaj nekaj 

učencev ga zares dobro obvlada. 

Komentar: 

Metodo podčrtavanja oz. ugotavljanja korakov uporabljamo tudi v vseh drugih razredih, poleg nje 

pa še metodo VŽN ter Vennov diagram za primerjanje jezikovnih kot književnih vsebin, povzetke z 

miselnimi vzorci predvsem v 8. in 9. razredu. Veliko truda bo treba vnesti pa še v metodo miselnih 

vzorcev – ti so še vedno na ravni osnovne besede in nekaj vej.  

 

BUS2 se je uporabljal po potrebi in odvisno od učne teme. Pouk slovenščine poteka tako, da vedno 

uporabljamo BUS, saj delamo z besedili. Učence navajamo na različne vrste branja: prelet, hitro 

branje, poglobljeno branje ter na dejavnosti po branju. To nadgrajujemo v vseh razredih. V pouk 

vključujemo: povzemanje, ključne besede, Vennov diagram (zlasti pri književnosti), izpise, 

možgansko nevihto, VŽN. Kot dobro se je izkazalo, da pred branjem katerega koli besedila to 

najprej opazujemo, kako je sestavljeno, razložimo naslov, povemo, kaj pričakujemo glede na 

naslov in podobno. Tako učence pripravimo na sprejemanje besedila. 

 
BUS 3 

Pri urah slovenščine smo v letošnjem letu veliko uporabljali metodo podčrtovanja, iskanja ključnih 

besed, izdelovanja miselnih vzorcev, Paukovo strategijo, pri oblikovanju besedil, kjer smo iskali 

podobnosti in razlike pa  tudi Vennov diagram.  

 
V okviru Bralnic pod slamnikom je potekalo srečanje s pisateljem Damijanom Šinigojem  v šolski 

knjižnici. 

 

Projekt Rastem s knjigo za 7. razred 

Projekt je zelo uspešen, saj spodbuja k branju, poteka pa v občinski knjižnici. Vsak izmed učencev 

za darilo prejme knjigo, ki je izbrana v tistem letu, in spozna avtorja. Letos je bilo to literarno delo 

Vinka Möderndorferja Kit na plaži, ki je bilo učencem izjemno všeč in so ga obravnavali za domače 

branje. Njihove predstavitve, vživljanje v književne osebe, so bile izjemno dobre.  
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 MATEMATIKA, LOGIKA 

BLANKA KREN 

IRENA TROP 

DAMIJANA KRIŽNIK VRHOVEC 

KSENIJA BOŽAK 

 
LOGIKA mentorica Damijana Križnik Vrhovec 

 
 
Tekmovanja: 

Vrsta tekmovanja 
Število 
udeležencev Bronasta priznanja 

 Srebrna 
priznanja 

Zlata  
priznanja 

Logika  31 16 4 / 

 

Državnega tekmovanja 22. 10. 2016 se je  udeležilo 11 učencev.  

Mentorica Damijana Križnik Vrhovec  

 

MATEMATIKA 

Dodatni pouk  je bil sestavljen iz dveh  sklopov, in sicer Kenguruja, priprave na šolsko tekmovanje 

iz matematike, ter priprave na državno tekmovanje iz matematike. 

 
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 149 tekmovalcev.  

 

Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Št. 
tekmovalcev 

48 21 20 14 14 6 11 6 9 

 
  
 
Tekmovanja 

 
Število  
udeležencev  

Državno 
tekmovanje 

 

Število udeležencev 149  10  

  
bronasta 
priznanja 

srebrna 
priznanja 

zlata  
priznanja 

Tekmovanje v znanju 
matematike 

 
68 9 1 

 

Mentorica Blanka Kren 

 

● ANGLEŠČINA 

HELENA GREGORIČ 

BARBARA KALŠEK ŠUMAH 
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SUZANA FUČEC 
 
 

Tekmovanje 

V šolskem letu 2016/17 so potekala tekmovanja v angleškem jeziku za 8. in 9. razrede. 

Šolskega tekmovanja 8. razredov se je udeležilo 15 učencev, 2 učenki sta prejeli bronasto 

priznanje, 1 učenka se je udeležila državnega tekmovanja, vendar priznanja ni prejela. 

Na šolsko tekmovanje iz angleščine za 9. razrede se je prijavilo 13 učencev,  

11 jih je prejelo bronasto priznanje, 8 učencev se je udeležilo področnega tekmovanja,  

srebrno priznanje je prejela 1 učenka.  

 
English reading badge – angleška bralna značka  
 

Letošnje šolsko leto smo na šoli pripravili svoj, šolski projekt tekmovanja za angleško 

bralno značko. Učenci, ki so prebrali vse knjige in opravili dogovorjene naloge, so uspešno 

zaključili tekmovanje in osvojili priznanja. 

 

 
4. a 12 učencev 

6. a 6 učencev 
6. b 6 učencev 

7. c 2 učenca 
8. r. 5 učencev 

9. r. 2 učenca 

 

Priznanje je osvojilo 33 učencev. 

 

BUS 1 

Pri pouku angleščine smo uporabljali različne oblike in metode poučevanja, in sicer VŽN, strategijo 

vprašanja, Paukovo strategijo in viharjenje možganov. Učenci posamezne strategije že dobro 

poznajo oz prepoznajo glede na preteklo leto, vendar jih doma sami še ne uporabljajo. Za uporabo 

novih strategij so bolj motivirani boljši učenci, ki pa že sami uporabljajo kakšno izmed podobnih 

strategij. V prvi in drugi triadi so učenci pri pouku, kjer smo predstavili in uporabili posamezno 

strategijo, radi sodelovali in bili zelo motivirani za delo. Učenci 9-ih razredov pa so bili manj 

motivirani za spoznavanje novih strategij oziroma premalo motivirani za šolske obveznosti. 

 

BUS 2 

Pri angleščini je zelo uporabna tudi metoda označevanja besed v besedilu, izpisa, izdelave 

preglednic. Za lažji priklic besedila in njegovo obnovo  se poslužujemo izdelave miselnih vzorcev. 

Na osnovi izvajanja projekta Razredništvo v razredu in knjige Kako z igro spodbujati miselni razvoj 

otroka, avtorja dr. Ranka Rajovića, smo v pouk vključevali tudi različne strategije za gibanje in 
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trenutke za zdravje med vzgojno-izobraževalnim delom: uporabljali smo žogo, kolebnico, ples, 

kamenčke … Delo je zelo pestro in učinkovito, motivacija zelo močna.  

 

 

● BIOLOGIJA 

    ANDREJA ŠUŠTARŠIČ TOMŠIČ  

  

Dodatni pouk iz biologije v okviru ID – Proteus je potekal kot priprava na tekmovanje iz znanja 

biologije za Proteusovo priznanje.  

 

Tekmovanje iz znanja biologije za proteusovo priznanje  

Vrsta tekmovanja 
Število 
udeležencev 

Bronasta 
priznanja 

Srebrna 
priznanja 

Proteus – tekmovanje iz znanja 
biologije 

13 2 0 

 

V okviru dodatnega pouka so potekale tudi priprave na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. 

 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

Vrsta tekmovanja 
Število 
udeležencev 

Bronasta 
priznanja 

Srebrna 
priznanja 

Sladkorna bolezen 18 9 3 

 

 

 KEMIJA 

SONJA NAJMAN VEDENIK 

 
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 10 učencev,  učencev 8. razreda in  učencev 9. razreda.  

 

Vrsta tekmovanja    
Število udeležencev 10  3 

 
 Bronasta 

priznanja 
 Srebrna priznanja 

Tekmovanje osnovnošolcev v znanju kemije  3 0 

 
 

Delo z nadarjenimi učenci je pri pouku naravoslovja in kemije potekalo med poukom, če so učenc i 

kazali zanimanje za to (dobili so dodatne naloge, pripravili so poskus, raziskovalno delo, referat ali 

so delali težje naloge, najpogosteje pa so pomagali učencem z učnimi težavami).  

Ostalo delo z nadarjenimi učenci: 

 dodatni pouk in priprava na kemijsko tekmovanje 

 interesna dejavnost Male sive celice 
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 Ekokviz – priprava na tekmovanje in sodelovanje na kvizu 

 V četrtek, 19. 1. 2017, je potekalo šolsko tekmovanje v Ekokvizu 2016/17, na katerem so se 

učenci šestih, sedmih in osmih razredov preizkusili v poznavanju okoljskih vsebin in tem: 

- odgovorno s hrano,  

- znanstveniki iz zgodovine in  

- krožno gospodarstvo.  

Učenci pa so preko spletne strani eko.telekom.si odgovarjali na 30 vprašanj.  

Kviz je bil zaradi tehničnih težav nekaterih šol ponovljen v četrtek, 26. 1. 2017. 

 

Na naši šoli je sodelovalo 9 ekip. Moralo bi jih tekmovati 11, vendar je bilo v tem času izredno 

veliko odsotnih učencev zaradi bolezni in smo tako uspeli sestaviti končnih 9 ekip. V vsaki ekipi so 

sodelovali trije učenci, ekipe pa so bile mešane – učenci 6., 7. in 8, razredov. 

Nekateri učenci so se zelo zavzeto in poglobljeno pripravljali, drugi so se nalog lotili bolj površno. 

Pripravljali smo se s pomočjo gradiv s spletne strani.  

To leto so bile teme sicer čudovite in gradivo primerno za učence ter dobro pripravljeno. Vendar pa 

je bil čas od sredine decembra do sredine januarja enostavno prekratek. Res je, da so nekateri 

učenci prihajali na priprave zelo redko, vendar je tudi res, da so imeli ob istem času druge 

obveznosti, saj zaradi prekratkega časa za priprave ni bilo mogoče najti ur, ko bi več učencev lahko 

prišlo hkrati. Omogočeno jim je bilo, da pridejo vedno, kadar so lahko. 

 

Pohvalili bi ekipo »metuljčki3«, ki so jo sestavljale 3 učenke iz 7. razredov. Ta ekipa je dosegla 

daleč najboljši rezultat na naši šoli in zmagala.  

V naši regiji, ki šteje največ ekip (med 291 ekipami) so dekleta dosegla odlično 11. mesto. 

Dejansko pa je ekipa bila večkrat sestavljena in spremenjena zaradi veliko bolezni, dekleta so se 

zelo potrudila za odličen rezultat. 

Pri dodatnih dejavnostih so učenci zgledno sodelovali. Pogosto so se jim pridružili tudi učenci, ki 

niso prepoznani kot nadarjeni.  

Del dela z nadarjenimi učenci je bil izveden v obliki raziskovalnega dela v sklopu tekmovanja v 

mladinskem raziskovalnem delu, del pa v strnjeni obliki – sobotne delavnice za vedoželjne. Na 

delavnice so bili povabljeni učenci 6. in 9. razredov (prvič) in 7. razredov (drugič). Prijavili so se 

lahko vsi učenci, ki jih je zanimala takšna oblika dela, ne samo prepoznani nadarjeni. 

 
Ekokviz poteka strnjeno od decembra do sredine januarja, če se katera od ekip uvrsti na državno 

tekmovanje, se podaljša do maja. Ker je bilo šolsko tekmovanje to leto še prej kot lani, čas za 

pripravo pa še krajši, sem omogočila učencem, da se udeležijo dejavnosti vedno, ko se lahko. 

Organizacija teh ur pa je težavna tudi zaradi dejstva, da na tekmovanju sodelujejo učenci treh 

razredov in je potrebno urnike temu prilagajati.  
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Male sive celice se izvaja strnjeno v dveh delih –  v septembru – priprava na predtekmovanje. Če 

se uvrstijo na televizijsko oddajo, je čas in trajanje izvedbe odvisno od datuma, kdaj imajo 

tekmovanje (snemanje) na televiziji.  

Potem se interesna dejavnost začne v marcu/aprilu – pripravljajo se za predtekmovanje v 

septembru.  

Od tega šolskega leta se je kviz Male sive celice zelo spremenil po izvedbi in konceptu. V 

naslednjem šolskem letu načrtujem zato izvedbo skozi celo leto.  

 
Zabavno naravoslovje je bilo v tem šolskem letu izvedeno deljeno z učiteljicama Ksenijo Božak in 

učiteljico Sonjo Najman Vedenik. Učenci so bili sicer precej neresni, vendar so pri pouku vseeno 

uživali. 

 

 

PROJEKT BUS 

V 6. in 7. razredih izvajam BUS na način, da ga vključim v vsakodnevno delo – pri usvajanju nove 

snovi pri določenih temah že drugo leto uporabljam tehniko VŽN, sicer pa pri pouku pogosto 

vadimo izpisovanje najpomembnejših dejstev, iskanje napak, izdelovanje miselnih vzorcev in 

skupinsko reševanje besedilnih nalog. 

V 8. in 9. razredu se večinoma posvečam izvajanju eksperimentalnega dela – učenci vadijo 

samostojno branje z razumevanjem, iskanje pomembnih informacij in uporabo teh informacij.  

Za utrjevanje teh veščin že od 6. razreda naprej redno uporabljam vaje zapisovanja poročil o 

izvedbi poskusa, skupinskem delu ali kakšnem manjšem projektu. Učenci pri tem vadijo: iskanje 

bistva, znanstveni pristop pri pisanju poročila (kratko, jasno, jedrnato), sistematičnost in 

preglednost lastnega zapisanega poročila. To pisanje v 6. in 7. razredu se zelo obrestuje, saj v 8. in 

9. razredu opažam izboljšanje pri branju z razumevanjem, kar najbolj opazno pri prebiranju in  

samostojni ter natančni uporabi navodil za izvedbo poskusov. 

 

To leto sem lahko preverjala BUS s pomočjo dela s študentko (izvedba poskusov ob diferenciaciji) 

– delovni listi za izvedbo eksperimentalnih vaj so bili posebej prilagojeni in predelani na treh 

stopnjah, glede na diferenciacijo in individualizacijo (sposobnosti učencev). V skupini za učence, ki 

imajo učne težave, se je tak način izkazal za odličnega (veliko bolje so prebrali in razumeli 

prilagojena navodila in sodelovali pri delu v homogenih skupinah), pri tistih z višjimi sposobnostmi 

in so imeli veliko več samostojnosti pri izvedbi pa se je pokazalo kot odlična vaja, saj so delo po 

korakih morali načrtovati in zapisati kar sami.  

Načrtujem nadaljevanje na podoben način in preverjanje, kako se obnese v praksi. 
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PROJEKT RAZREDNIŠTVO 

V vseh razredih sem bila bolj pozorna na padec koncentracije in se trudila v takšnih primerih 

zamenjati ritem – omogočiti učencem gibanje po razredu, bodisi ob kakšni nalogi, bodisi ob igri 

vlog. Tak način se je dobro obnesel. 

 

 FIZIKA 

KSENIJA BOŽAK 

 

Vrsta tekmovanja    
Število udeležencev 11   

 
Bronasta  
priznanja 

Srebrna priznanja  Zlata priznanja 

Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike 4 1 0 

 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 11 učencev. Glede na slovensko povprečje rezultatov so 

bronasto priznanje prejeli 4 učenci. V petek, 17. 3. 2017, pa je potekalo področno tekmovanje iz 

znanja fizike. Tekmovanja so se  udeležili 3 učenci, 1 učenec je dosegel srebrno priznanje.  

V okviru fizike kot oblike dela z vedoželjnimi učenci smo izvedli soboti za vedoželjne šestošolce in 

devetošolce. Nekateri učenci pa so se odločili za raziskovalne naloge pod mentorstvom Ksenije 

Božak ter jih predstavili svojim sošolcem.  

 
PROJEKT BUS in RAZREDNIŠTVO 

V skladu z načrtom je učiteljica izvajala aktivnosti projekta BUS in jih spodbujala k podčrtovanju 

ključnih pojmov, razumevanju prebranega. 

Aktivno so se izvajale tudi vse delavnice iz projekta Razredništvo.   

 

 

● GEOGRAFIJA, NEMŠČINA 

ANJA RAJH 

 

Tekmovanje iz geografije: 

  

Šolsko tekmovanje je potekalo, 17. 1. 2017. Udeležilo se ga je 16 učenk in učencev.  

Bronasto priznanje je osvojilo 6 učenk in učencev.  

Na območno tekmovanje na OŠ Prežihovega Voranca, ki je potekalo 9. 3. 2017, sta se uvrstila 2 

učenca. 1 učenec je dosegel srebrno priznanje. 

    

 

Tekmovanje za nemško bralno značko je potekalo v tednu od 22. 3. do 29. 3. 2017. 
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7. razred    

ZLATO PRIZNANJE:         / 
SREBRNO PRIZNANJE je doseglo 7 učencev. 
 
PRIZNANJE ZA SODELOVANJE je prejelo 6 učencev.  
   
8. razred 

ZLATO PRIZNANJE:  / 
SREBRNO PRIZNANJE sta dosegli 2 učenki.   

 
PRIZNANJE ZA SODELOVANJE je prejelo 5 učencev.  
  
9. razred        

ZLATO PRIZNANJE je prejela 1 učenka. 
SREBRNO PRIZNANJE so prejeli 3 učenci. 
       
PRIZNANJE ZA SODELOVANJE je prejelo 5 učencev.. 
 
PROJEKT BUS  

Od 6. in 9. razreda pri geografiji izvajamo BUS pri usvajanju nove učne snovi in seveda tudi pri 

utrjevanju – asociacije na učno temo v uvodnem delu učne ure, druge strategije: izpisovanje 

najpomembnejših dejstev, ključnih besed oz. povzemanje bistva iz besedila, izdelovanje miselnih 

vzorcev, analiza kart, grafov in drugega slikovnega gradiva. 

Pri nemščini učenci podčrtujejo nove – neznane besede ... samostojno uporabljajo slovarje in s tem 

širijo svoj besedni zaklad, obnovijo besedilo s samostojnim ali vodenim zapisom oz. ustno ... 

predstavijo besedišče s pomočjo slikovnega gradiva … 

 

 

 LIKOVNA VZGOJA, LIKOVNO SNOVANJE 

 ANDREJA Š. TOMŠIČ, INGE IVARTNIK 
 

Andreja Š. Tomšič je trikrat na predmetni stopnji skozi likovno umetnost oživila in polepšala  s 

pomočjo učencev stene šolskih hodnikov. Inge Ivartnik, učiteljica likovnega snovanja, pa je skupaj z 

učenci zanimivo poslikala hodnike od vhoda do pisarne ravnateljice z rožicami in travniškimi 

živalmi. 

 
Natečaji pod mentorstvom Inge Ivartnik 

Na mednarodnem natečaju z naslovom »Na odru«, razpisanem v šolskem letu 2015/16, je 

sodelovalo preko trideset osnovnih šol in šola s prilagojenim programom iz petih držav. Poleg 

Slovenije so s svojimi deli sodelovali tudi učenci iz Švice, Nemčije, Makedonije in Španije. 

Prispela dela, ki jih je bilo več kot 200, so bila izvirna, ustvarjalna in presenetljiva. Učenka OŠ Dob 

je prejela posebno priznanje za svoje delo, ki je bilo tudi razstavljeno. 

Učenci pod mentorstvom Inge Ivartnik so bili zelo uspešni tudi na natečaju Zavoda za šport  

Zimske radosti, ki se je končala  z razstavo na drsališču v Domžalah. 
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Na nacionalnem tekmovanju likovnih izdelkov v okviru programa Evropa v šoli na temo Svet, v 

katerem želim živeti sta se na državni nivo uvrstili dve deli naših učenk zadnje triade mentorice 

Inge Ivartnik ter prejeli posebno priznanje. 

 
 

Vrsta tekmovanja 
Število 
udeležencev 

Bronasta 
priznanja 

 Srebrna 
priznanja 

Zlata 
priznanja 

Ex tempore Moravče 6 2 / 2 

 
 

Likovni natečaji pod mentorstvom Andreje Š. Tomšič 

November 2016 – sodelovanje na mednarodnem natečaju Plakat miru – Peace poster contest 

2016, kjer se je delo učenke iz 8. b uvrstilo med prvih 20 v Sloveniji. Zaključna prireditev z razstavo 

del je bila 27. maja 2017. 

 

 ZGODOVINA 

NATAŠA KRAGELJ 

Učenci 8. in 9. razredov osnovnih šol so se pomerili v znanju iz zgodovine na temo Slovenci v 

prvi svetovni vojni. 

Na šolskem tekmovanju 1. 12. 2016 je bronasto priznanje osvojilo 5 učencev, 4 učenci so se  

uvrstili tudi na območno tekmovanje, ki je potekalo v sredo, 1. 2. 2017, na Osnovni šoli Šmartno v 

Tuhinju. 1 učenec je  osvojil srebrno priznanje, ni pa imel dovolj točk za uvrstitev na državno 

tekmovanje. Ostali tekmovalci srebrnega priznanja niso prejeli, so pa kljub temu pokazali odlično 

znanje. 

 

 

● GLASBENA VZGOJA – otroški in mladinski pevski zbori 

KARMEN BANKO 

 Izvedba glasbeno gledališke igre Čarovnija z mladinskim  pevskim zborom (47 učencev) in 

učenci neobveznega izbirnega predmeta umetnost (12 učencev):  21. 12. 2016 premiera,  

22. 12. 2016 – 2 ponovitvi;  

 nastop z OPZ in MPZ na slavnostnem koncertu ob 70. letnici skladatelja Tomaža 

Habeta v KD Franca Bernika v Domžalah: 29. 1. 2017; 

 izvedba glasbeno gledališke igre Čarovnija z mladinskim  pevskim zborom in učenci 

neobveznega izbirnega predmeta umetnost ob dnevu žena 8. 3. 2017 – 60 učencev – 

sodelovanje s krajevno organizacijo RK Dob; 

 izvedba glasbeno gledališke igre Čarovnija z mladinskim pevskim zborom in učenci 

neobveznega izbirnega predmeta umetnost 12. 4. 2017 v okviru občinskega kulturnega 

praznika – sodelovalo 60 učencev; 
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 nastop na Zbrovskem bumu, junij 2017 (nismo se prijavili, ker so prestavili datum na datum 

naše valete); 

 udeležba z MPZ (45 učencev) na regijskem tekmovanju OPZ in MPZ v Gorenji vasi, 

kjer smo osvojili zlato priznanje. 

 
Ostale dejavnosti: 

 nastop s šolskimi pevskimi zbori na šolski prireditvi ob kulturnem prazniku (7. februar 2017); 

 nastop z OPZ 3.–5. r. (26 učencev) na reviji pevskih zborov (7. 4. 2017) – zelo visoko 

ocenjeni, sodimo med najboljše OPZ v Sloveniji in dosegamo regijski nivo; 

 nastop z MPZ (47 učencev) na reviji mladinskih pevskih zborov ( 7. 4. 2017) – zelo 

visoko ocenjeni; sodimo med najboljše MPZ v Sloveniji in smo uvrščeni na državni nivo, kar 

uspe le redkim; 

 nastop šolskih pevskih zborov na majskem koncertu zborov OŠ Dob (22. maj 2017); 
 

 organizacija in izvedba ekskurzije za člane mladinskega pevskega zbora: Celovec z 

okolico (3. 6. 2017). 

 

 

● ŠPORTNA VZGOJA 

BOŠTJAN BRNOT 

MILAN LUKAN  

 

Športna tekmovanja – 6., 7., 8., in 9. razred: 

Regijsko tekmovanje v malem nogometu za učence l. 2002 – 8 učencev: 5. mesto 

Regijsko tekmovanje v košarki za učence l. 2002 – 12 učencev: 5. mesto 

Regijsko tekmovanje v košarki za učence l. 2004 – 14 učencev: 7. mesto 

Regijsko tekmovanje v malem nogometu za učence l. 2004 – 8 učencev: 7. mesto 

Regijsko tekmovanje v odbojki za učence l. 2002 – 8 učencev: 1. mesto 

Področno tekmovanje v odbojki za učence l. 2002 – 8 učencev: 5. mesto 

Regijsko tekmovanje v odbojki za dekleta l. 2002 – 9. Učenk: 6. mesto 

Atletika – področno tekmovanje – 7 učencev: 1., 2., 3. mesto  

Državno tekmovanje atletika  l. 2002 – 2 učenca: 16 .mesto (1 ni nastopil) 

Na osnovi kriterijev vsako leto na OŠ Dob izberemo tudi športnika in športnico šolskega leta. 

 

PROJEKTI 
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Projekt Zdrav življenjski slog: Letos smo projekt nadaljevali pod vodstvom učiteljice Ines Sadar, 

ki je imela celotno organizacijo in izpeljavo projekta. Projekt je financiralo Ministrstvo za šolstvo, 

kulturo, znanost in šport. Potekal skozi celotno šolsko leto in se nadaljuje v šolskem letu 

2017/2018. Projekt je dobro sprejet med učenci in vpeljan v šolski urnik tudi naslednje leto (Ines 

Sadar). 

Zlati sonček in Krpan: Kot vsako leto smo tudi letos nadaljevali s projektoma Zlati sonček za 1., 

2., 3. razred in Krpan za 4. in 5. razred. V projekt so bili vključeni vsi učenci.  

Projekt e-gibalec za 5. 6. razred, vključenih 20 otrok. Projekt se je nadaljeval z preizkušanjem 

aplikacije pod vodstvom Inštituta Jožefa Štefana s pomočjo učiteljev Milana Lukana in Boštjana 

Brnota. Projekt je potekal v več fazah in se nadaljuje. Namen projekta je izdelati aplikacijo za 

mobilne telefone, s katero se bo otroke spodbudilo k športni dejavnosti. 

 

Projekt BUS se je pri predmetu šport izvajal minimalno, saj celoten predmet šport temelji na 

praktičnih vajah z razlago in demonstracijo brez pisnega gradiva. Kljub temu smo uporabljali BUS 

za razumevanje navodil in vizualni prikaz določenih nalog.  

Projekt razredništvo se je v 7. b razredu obnesel bolje kot lansko leto. Od 17 ur, ki so bile 

namenjene projektu, sem vse porabil za reševanje vzgojne problematike razreda. Namen projekta 

je bil izboljšanje medosebnih odnosov v razredu, izboljšanje klime, podajanje smernic otrokom za 

lažji prehod iz 6. razreda, pomoč pri raznih težavah, ki se pojavljajo tekom pedagoškega procesa. 

Cilji so bili v veliki meri doseženi.  

 

● ŠPANŠČINA, DRŽAVLJANSTVO IN ETIKA 

LANA KLOPČIČ 

 
Pri španščini smo se udeležili tekmovanja iz španske bralne značke, EPI LECTURA 2017,  v 

mesecu aprilu 2017, na katerem so učenci osvojili eno zlato in 11 srebrnih priznanj ter dve 

priznanji za sodelovanje. 

 

Pri DKE smo izbirne teme predelali s seminarskimi nalogami, ki so jih izdelali učenci, in jih nato 

samostojno predstavili v razredu. 

 

BUS  

Pri pouku španščine in DKE so bralne učne strategije zelo pogosto uporabljali, največkrat bralno 

razumevanje, asociacije, obdelavo pojmov v miselnem vzorcu, tehniko VŽN. 

V pouk je učiteljica uspešno vključila dihanje na začetku šolske ure, skupinski vdihi so nas 

povezali, učenci so se začasno umirili. Včasih je učiteljica med uro prosila učence, naj naredijo 

nekaj preprostih vaj.  
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Dan jezikov 

 

26. 9. 2016 smo učence opozorili na evropski dan jezikov in na njihovo kulturno vrednost. Namen 

evropskega dneva jezikov na naši šoli je bilo ozaveščanje učencev o raznovrstnih jezikih, ki se 

uporabljajo v Evropi, in spodbujanje medsebojnega spoštovanja kulturne in jezikovne različnosti. Z 

učenci smo ponovili načine pozdravljanja in prvega stika v različnih jezikih in jih opozorili na 

sodobni trend učenja različnih jezikov skozi vse življenje. 

 

 

 

 

 

ZBIR PRIZNANJ – srebrnih, zlatih po predmetih 

 

 

 

PREDMET 

Število 

srebrnih priznanj 

Število  

zlatih priznanj 

Logika 4  

Angleščina  1  

Matematika 9 1 

Fizika 1  

Slovenščina 1  

Bober  1 

Sladkorna bolezen 3  

Vesela šola 8  

Čebelarstvo 4 2 

Ex tempore  2 

Geografija 1  

Zgodovina 1  

Šport 1 2 

Skupinsko priznanje 
MPZ (mladinski pevski 
zbor) 

  

skupinsko zlato priznanje 

Skupaj 34 8 
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POROČILO o zaključku Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani  2016/17 ter izvedenih 
zobozdravstveno vzgojnih aktivnostih 

 

V tekmovanje je bilo vključenih 9 razredov šole Dob (216 otrok) in 5 razredov Podružnične šole 

Krtina (95 otrok) – vsi otroci od 1. do 5. razreda. Kontrolo čistoče zob sem izvajala s pomočjo 

zobnega ogledalca in zobne sonde. Z namenom pregleda čistoče zob sem šolo Dob obiskala 6- 

krat, šolo Krtina pa 4- krat. Vsak otrok je bil v povprečju pregledan 3-4 krat. 

 
Rezultati tekmovanja OŠ DOB: 

 
Doseženo 
mesto 

Razred Število točk 
(največ 75) 

Učiteljici 

1. 1. a 71 Maja Lamberšek,  
Mira Matičič 

2. 1. b 69.5  

3. 2. a 66.5  
4. 4. b 63.5  

5. 5. a 62  
5. 3. b 62  

7. 5. b 61.5  
8. 3. a 58.5  

9. 4. a 54  
 
Rezultati tekmovanja na PŠ KRTINA: 

 
Doseženo 
mesto 

Razred Število točk 
(največ 75) 

Učiteljici 

1. 1. K 71 Elizabeta Pirnat, Aleksandra 
Pogorevčnik 

2. 5. K 70  
3. 2. K 69  
4. 4. K 66  

 
 

Generalni sponzor Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani je tudi letos podjetje GSK d.o.o., ki 

je otrokom zmagovalnih razredov poklonil zobne paste in ustne vode.  

 

Zaključek tekmovanja za čiste zobe je bilo 25. 5. 2017 v dvorani Tivoli v Ljubljani. Nastopili sta 

akrobatska skupina Dunk Kings in glasbena skupina Čuki.  

Od 311 otrok (138 deklic in 173 dečkov) je 208 otrok prejelo priznanje za dobre uspehe v 

tekmovanju (66,9 % vseh sodelujočih), od tega 99 deklic (71,7 % vseh deklic) in 109 dečkov (63 % 

vseh dečkov).  

 

Ob pregledu vedno čisti zobje brez vidnih zobnih oblog le pri 75 otrocih od skupno 311 

pregledovanih (24,1 %).  
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Razčlenjena analiza tekmovanja (OŠ Dob, PŠ  Krtina) 

 
OŠ DOB (otrok, vključenih v tekmovanje: 216) 

 
Priznanje za dober uspeh v tekmovanju: 129 otrok (59,7 %), 

 
- deklice (95): 62 priznanj (65,3 % deklic) 

 
- dečki  (121): 67 priznanj (55,4 % dečkov) 

 
Vedno čisti zobje brez vidnih zobnih oblog: 45 otrok (20,8 % vseh pregledovanih). 

 
 
 

 
 
PŠ KRTINA (otrok, vključenih v tekmovanje: 95) 

 

Priznanje za dober uspeh v tekmovanju prejme: 79 otrok (83,2 %), 
 
- deklice (43): 37 priznanj (86 % deklic) 
 
- dečki  (52): 42 priznanj (80,8 % dečkov) 
 
Vedno čisti zobje brez vidnih zobnih oblog: 30 otrok (31,6 % vseh pregledovanih). 

 
 
 
Zaključek 

 

Ponovno imamo zmagovalce otroke 1. razredov. Ti otroci imajo tudi še več pomoči staršev in 

tudi čiščenje teh zob je nekoliko lažje kot kasneje.  

 

Lanskoletni zmagovalci so dosegli 3. mesto. 
 

Odstotek otrok z vedno lepo umitimi zobmi ob mojem pregledu se je nekoliko znižal, in sicer za 

3,4 %. Priznanje pa je dobilo 2,7 % manj otrok kot lansko šolsko leto.  

 

Dober rezultat in izboljšanje ustne higiene so dosegli predvsem na PŠ Krtina, kjer je bilo kar 

31,6 % otrok z vedno lepo umitimi zobmi.  

 
Ponovno opažam boljše rezultate pri deklicah. 

 

V sklopu sistematskih pregledov zob sem imela v Zdravstvenem domu Domžale 

zobozdravstveno vzgojno predavanje s kontrolo zobnih oblog in umivanjem zob pri otrocih 1., 

3., 6. in 8. razredov. Na šoli pa sem omenjeno izvedla še v vseh 4. in 5. razredih. 
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V naslednjem šolskem letu načrtujem več obiskov v sklopu Tekmovanja za čiste zobe. 

Zobozdravstvena vzgojna predavanja bi izvedla na šoli za vse otroke. Po dve šolski uri bi 

potrebovala za 1., 3., 5. in 7. razrede, po eno šolsko uro pa za 2., 4., 6. in 8. razrede.  

 

Nataša Jeras, dipl. med. sestra  

 

 

 
 
 
 
 
 
4  NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)  
 

4.1  Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za 6. razrede 
 

NPZ za 6. razrede je bil za vse šole v Sloveniji organizirano na enak način kot v 9. razredih, kar 

pomeni, da so si preko svojega gesla učenci svoje izdelke lahko ogledali skupaj s starši kar na 

domačem računalniku.  

 

Statistični podatki 

 

 

SLOVENŠČINA 

OŠ DOB, Šolska ulica 7, 1233 Dob 
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Statistični in grafični podatki znanja SLOVENŠČINE v letošnjem letu sicer kažejo, da je znanje 

naših šestošolcev MALO pod slovenskim povprečjem, toda upošteva učenca, ki se je vpisal na 

našo šolo malo pred NPZ in izkazuje na žalost slabo znanje slovenščine.  

Torej je pri izračunu povprečja brez upoštevanja omenjenega učenca znanje naših šestošolcev 

MALO NAD slovenskim povprečjem (+0,77)  in predstavlja vrednost 52,24.   

 

 

 

 

Grafični prikaz rezultatov SLOVENŠČINA 
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Legenda: 

- črna pika – državno povprečje 

- paličica – rezultat OŠ Dob,  

- ki jo zaradi boljšega rezultata premaknemo na začetek druge rumene paličice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osnovna šola Dob – Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2016/17 

106 

 
MATEMATIKA 

Grafični prikaz rezultatov MATEMATIKE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Legenda: 

- črna pika ─ državno povprečje 

- paličica ─ rezultat OŠ Dob 

 

Statistični in grafični podatki znanja MATEMATIKE v letošnjem letu kažejo, da je znanje naših 

šestošolcev VELIKO NAD slovenskim povprečjem, ki pa je svoje dobro zanje matematike potrdil 

tudi nov učenec in bi bil dosežek brez upoštevanega njegovega znanja nižje, 54.97.  

 

 

 

 

 

 



Osnovna šola Dob – Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2016/17 

107 

ANGLEŠČINA 

Grafični prikaz rezultatov ANGLEŠČINE 

 

 

 

 

 

 
Legenda: 

- črna pika ─ državno povprečje 

- paličica ─ rezultat OŠ Dob 

 

Statistični in grafični podatki znanja ANGLEŠČINE v letošnjem letu sicer kažejo, da je znanje naših 

šestošolcev pod slovenskim povprečjem, toda upošteva učenca, ki se je vpisal na našo šolo malo 

pred NPZ in izkazuje na žalost tudi slabo znanje angleščine.  

Torej je pri izračunu povprečja brez upoštevanja omenjenega učenca znanje naših šestošolcev 

nekoliko manj pod slovenskim povprečjem (-3,765)  in predstavlja vrednost 53,475.   

 

Slabo znanje angleščine zahteva analizo za izboljšanje stanja, ki ga bomo izmerili na šolskem 

nivoju v 9. razredu v primeru, da šola ne bo izbrana na NPZ za preverjanje znanja angleščine oz. 

bo izmerjeno, če bo za našo šolo kot tretji predmet izbrani predmet angleščina. 
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Analiza in akcijski načrt za izboljšavo 

Na grafični predstavitvi dosežkov učencev iz angleščine na državnem nivoju so s posebno barvo 

označena štiri območja: zeleno, rumeno, rdeče in modro. 

 

 

 
 
 
 
 

Zeleno območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov 

(glede na druge dosežke). V tem območju je 10 % učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 20 

% in nižji od 70 % preostalih dosežkov. (V statističnem žargonu so to dosežki med 20. in 30. 

kvantilom.) 

 

Rumeno območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo med polovicama 

dosežkov. V tem območju je 10 % učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 45 % in hkrati nižji 

od 45 % preostalih dosežkov. (V statističnem žargonu so to dosežki med 45. in 55. kvantilom.) 

 

Rdeče območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov. 

V tem območju je 10 % učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 70 % in nižji od 20 % 

preostalih dosežkov.(V statističnem žargonu so to dosežki med 70. in 80. kvantilom.) 

 

Modro območje označuje učence, katerih skupni dosežki so v zgornji desetini dosežkov. 

V tem območju je 10 % učencev z najvišjimi dosežki; njihovi dosežki so višji od 90 % dosežkov. (V 

statističnem žargonu so to dosežki nad 90. kvantilom.) 

Po pregledu rezultatov ugotovimo, da so se v zelenem območju znašli učenci z najnižjim znanjem 

in teh je bilo v obeh 6. razredih 10. 
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Na naši šoli se je v zeleno skupino  uvrstilo 10 učencev, po 5 iz vsakega razreda. Ti učenci že pri 

pouku izkazujejo šibko znanje, nekateri so tudi učenci s posebnimi potrebami.  

V rumeno skupino se je uvrstilo 18 učencev iz obeh razredov, ti predstavljajo mejo med učenci s 

šibkejšim znanjem in tistimi, ki so svoje znanje angleščine že zelo dobro usvojili. 

V rdečo skupino se je uvrstilo 11 učencev iz obeh razredov, to so učenci v zgornjem delu, z 

dobrim znanjem angleščine. 

V najvišjo skupino so se uvrstili 3 učenci, ki so dosegli skoraj vse točke in se ponašajo z 

odličnim znanjem angleškega jezika.  

 

  
Sklep z akcijskim načrtom za izboljšanje 

 

Naši učenci so slabo rešili slušni nalogi, čeprav pričnemo slušno zmožnost razvijati najprej. Res pa 

je, da so slušna besedila v NPZ-ju dolga, govorijo »native speakerji«, kar je težje razumljivo, naloge 

zahtevajo izredno zbranost, natančno sledenje in organiziranost že pred samim poslušanjem, pri 
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poslušanju je treba prepoznati in ločevati med več podrobnostmi. Vse to zahteva dolgo in popolno 

koncentracijo, česar pa veliko učencev ne zmore. 

 

Naloge s kratkimi odgovori so učenci  reševali bolje. Te jim niso povzročale večjih težav in so jih 

rešili dokaj uspešno. Letos je bilo celotno besedilo razdeljeno na tri dele, kar je olajšalo iskanje 

ustreznega odgovora na zastavljeno vprašanje.  

 

Uspešni so bili tudi pri odgovarjanju na preprosta, jasna in konkretna vprašanja. Pri branju malo 

daljšega besedila pa so se pojavile težave, še posebej takrat, ko so morali sklepati iz sobesedila, 

brati natančno in iskati podrobnosti.  

 

Pri preverjanju besedišča se niso izkazali, čeprav je bilo potrebno prepoznati besedo ob slikovni 

iztočnici, kar naj bi veljalo za lažjo varianto. Res pa je, da se je tu zahteval popolnoma pravilen 

zapis in je bila površnost takoj kaznovana.  

Prav tako so imeli težave pri nalogah, ki so preverjale znanje in rabo besedišča v sobesedilu, saj je 

bila največja težava priklic posameznih besed, hkrati pa tudi njihov zapis.  

 

Pri preverjanju pisne zmožnosti so se izkazali učenci, ki imajo bogat besedni zaklad, so natančni 

bralci in so natančno sledili navodilom. Nekaj šestošolcev je ustvarilo dokaj obširen zapis, uporabilo 

zahtevno besedišče, žal pa so površno prebrali navodilo in niso upoštevali vseh iztočnic. To je 

privedlo do nizkega števila točk, čeprav je zapis na prvi pogled deloval odlično. Drugi problem, ki 

ga opažamo, pa je pomanjkanje idej. Ne »spomnijo« se, o čem bi lahko še pisali in ne vztrajajo pri 

razmišljanju. 

 

Ugotavljamo, da bomo v prihodnjih letih morali  več časa nameniti urjenju slušnih nalog ob 

poslušanju avtentičnih in ne učencem prirejenih besedil, ustvarjanju, tvorbi  besedilnih nalog, pisati 

več krajših testov, privzgajati natančnost pri prebiranju navodil in vztrajati pri pravilnem, natančnem 

in berljivem zapisu besedišča. 

 

 
 
 
 
4.2  Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za 9. razrede 
 

 

Nekaj statističnih podatkov 
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Statistični podatki kažejo, da je znanje devetošolcev PONOVNO NAD SLOVENSKIM 

POVPREČJEM pri vseh predmetih, kar zelo nazorno pokažejo grafični prikazi v nadaljevanju 

poročila. Nadpovprečni rezultati kažejo pravo pot naših strokovnih delavcev, pravo pot 

delovanja šole v smeri usvajanja, preverjanja in utrjevanja znanja devetletne osnovne šole.  

 

Primerjava dosežkov OŠ Dob s podatki za Slovenijo 
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Grafični prikaz dosežkov po predmetih 
 
SLOVENŠČINA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Legenda: 

- črna pika – slovensko povprečje                                                                       

- črna paličica – dosežek učencev OŠ Dob 
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MATEMATIKA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:  

 
- črna pika – slovensko povprečje                                                                           

- črna paličica – dosežek učencev OŠ DOB 
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ŠPORT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
 

- črna pika – slovensko povprečje                                                                            

- črna paličica – dosežek učencev OŠ Dob 
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5 DELOVANJE ORGANOV IN KOMISIJ 
 

Vsi organi in komisije so uspešno delovali; obravnavali so predvidene teme na rednih sejah in 

nepredvidene teme in večino soglasij za nove zaposlitve preko dopisnih sej. 

 

 
Svet šole 
 

Svet šole se je v šolskem letu 2016/17 sestal na osnovi šolskega koledarja, ki zahteva potrditev 

pomembnih šolskih dokumentov ter na osnovi pobude ravnateljice OŠ Dob. 

Svet zavoda je sprejel predlog LDN za to šolsko leto, določil uspešnost ravnatelja/ravnateljice, 

sprejel poslovno poročilo, obravnaval finančni načrt, potrjeval izbiro delovnih zvezkov za novo 

šolsko leto ter s pomočjo korespondenčne seje že soglašal z nekaj novimi zaposlitvami za določen 

čas. Soglasja izhajajo iz ukrepov ZUJF in so za delovanje šole zelo obremenjujoča. 

 
 
Svet staršev 

 

Svet staršev se je seznanil s poročilom o realizaciji LDN 2014/2015, s predlogom LDN za šolsko 

leto 2016/2017 ter z dosežki učencev ob polletju in z omenjenimi investicijami OŠ Dob s 

Podružnično šolo Krtina ter sodeloval pri izbiri delovnih zvezkov za novo šolsko leto. Srečanja so 

bila v tem šolskem letu še vedno usmerjena v reševanje šolskih prevozov, ki pa so še vedno kljub 

prizadevanju ravnateljice ter članov sveta zavoda in sveta staršev nedorečena, nerešena. Kot 

ravnateljica si želim, da bi občini starši v dobro otrok šoli »naložili« navodila, ki bi bila sprejemljiva 

za vse tri deležnike glede šolskih prevozov (občini, staršem, šoli). Občina Domžale – g. župan 

narekuje manj ali bolj varne šolske poti v povezavi z SPV občine Domžale. 

Vesela in ponosna sem, da so bili v veliki večini predstavniki staršev v svetu staršev res 

predstavniki razredov in ne sebe.  

 

Pedagoški zbor 
 

Pedagoški zbor se je skoraj redno (vsak tretji četrtek v mesecu) srečeval na pedagoških 

konferencah in obravnaval aktualna organizacijska vprašanja, se seznanjal s tekočimi 

informacijami, poročili o delu in uspešnosti učencev na ocenjevalnih konferencah in drugih 

aktualnih temah. Zaradi boljše komunikacije se je pred pedagoškimi konferencami ravnateljica po 

potrebi in v soglasju s člani kolegija sestala s kolegijem šole, ki ga sestavljajo vodje aktivov. V 

letošnjem letu le v obliki komunikacije po e.pošti. V okviru aktivov so vodje pregledali dnevni red 

pedagoških konferenc in dali pripombe nanj oz. dodajo tudi svoje predloge. V okviru kolegija 

poskušamo že izoblikovati določene sklepe ali aktivnosti.  
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V primeru večjih akcij, npr. božičnega sejmarjenja, eko dneva itd., so bila poleg pedagoških 

konferenc in kolegija potrebna še delovna srečanja s temo AKTIVNOST. V letošnjem šolskem letu 

smo na osnovi dobre prakse in predvsem dobre priprave na konec ocenjevalnega obdobja, 

namenili dve pedagoški konferenci prav potrditvi dela v posameznem razredu, potrditvi dela 

posameznega učenca, iskanju novih oblik in metod dela z izmenjavo medsebojne dobre prakse ter 

natančni analizi poročil o uspehu razredov ob koncu obeh ocenjevalnih obdobij. Srečanji sta bili 

pozitivno sprejeti, sta pa potekali v dveh delih, da je bila komunikacija boljša, bolj neposredna in 

učinkovitejša, saj so učence poznali vsi strokovni delavci. Začetek je bil enakomerno razporejen, 

kar pomeni, da je jeseni prva začela prva in del druge triade, kasneje tretja triada, spomladi pa je 

bilo obratno. Meseca maja smo na osnovi sklepov PK v šolo s posameznimi vabili starše na 

vabljene govorilne ure. 

Izredno pozornost smo na srečanjih namenili spremljanju in evalvaciji dveh zelo pomembnih 

projektov šole Bralni pismenosti, Kakovosti in projektu Razredništvo v sodelovanju s Šolo 

za ravnatelje, projektu učenja na osnovi NTC znanja dr. Ranka Rajovića v povezavi z 

gibanjem med VID. Omenjeni projekti niso enoletni, ampak je določene  parametre potrebno 

zaznati, spreminjati, razvijati in izboljševati na vseh ravneh šole , dokler ne postanejo 

stalnica. Zapisi strokovnih delavcev so del poročila o uresničevanju LDN 2016/17 

 

 
Strokovni aktivi OŠ Dob in PŠ Krtina 

 

Strokovni aktivi so obravnavali programe, vezane na problematiko predmetnega oz. strokovnega 

področja, pripravljali in uskladili so kriterije ocenjevanja, na pobudo ravnateljice izoblikovali 

ustrezne predloge in izboljšanja, načrtovali dneve dejavnosti in možnosti za nakupe učil in učnih 

pripomočkov.  

Na pobudo ravnateljice so se aktivi aktivno vključevali v dejavnosti šole in preko vodij strokovnih 

aktivov aktivno vplivali na dnevni red ali ostale aktivnosti pedagoških konferenc, kolegija in novosti 

na področju delovanja šole. 

 

Šolski sklad 

Šolski sklad je uresničeval osnovno nalogo, ki je pomoč socialno ogroženim, in tudi prispeval h 

kakovostni nadgradnji življenja šole. Predloge za socialno pomoč UO posreduje šolska svetovalna 

služba (večinoma na prošnjo staršev oz. prepoznanje stiske – razrednik, šolska svetovalna služba). 

Šolski sklad je pridobil sredstva s prodajo izdelkov na prednovoletnem sejmarjenju, prodajo 

koledarjev, zbiranjem papirja, z decembrskim prazničnim glasbeno-gledališko predstavo Čarovnija, 

donacijami in s prostovoljnim mesečnim prispevkom staršev (1 evro na družino). S pomočjo 

šolskega sklada so se vsi učenci lahko udeležili taborov, plavalnega tečaja, devetošolci plesnih vaj 

in ekskurzije, raziskovalci nagradne ekskurzije v Strasbourg ter pevci MPZ zaključne nagradne 
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ekskurzije v Celovec. Šolski sklad je reševal tudi posamezne enkratne težave, kot so enkratna 

plačila stroškov za šolsko prehrano, učbenike, dneve dejavnosti. 

 

AKCIJSKI NAČRT IZBOLJŠAV, ki smo ga zelo intenzivno in aktivno izoblikovali v preteklih letih, 

še vedno načrtno izpolnjujemo in ga skozi šolska leta aktivno razvijamo skozi: 

● kolegij, ki ga sklicuje ravnateljica, 

● dnevno reševanje situacij in dnevno obveščanje o določenih situacijah, 

● takojšnje obveščanje preko šolskega ozvočenja, 

● prenos informacij, ki ga izvedejo vodje strokovnih aktivov na pobudo ravnateljice, 

● pošiljanje obvestil po e-pošti, ki večinoma deluje zelo uspešno, a je pri posameznih strokovnih 

delavcih odziv slab oz. prepočasen,  

● kratka družabna srečanja v zbornici ali po pedagoških konferencah, 

● informacije v fizični obliki ─ mapa, 

● informacijske table v zbornici ali na hodniku, 

● začetek uporabe e-zbornice. 

 

 

6 SODELOVANJE 
 
Sodelovanje s starši 

 

V šolskem letu 2016/17 smo organizirali tedenske dopoldanske individualne govorilne ure učiteljev 

za starše, mesečne govorilne ure in tri ali predvsem na razredni stopnji več roditeljskih sestankov, 

predavanja za starše v sodelovanju s Centrom za mlade v Domžalah. Sodelovanje s starši je zelo 

natančno opisala pedagoginja Andreja Flerin Majcen v svojem poročilu delovanja svetovalne 

službe. 

Izredno veseli smo sodelovanja s starši s skupnim urejanjem eko šolskega vrta, ki se odlično širi 

in uspeva na prostoru ob kuhinji s pomočjo mentorice Lidije Ručman in v sodelovanju z učenci 2. 

razreda in nekaj starši. Starši so navdušeni nad delom na vrtu in skrbno sodelujejo z našo 

mentorico ter že razmišljajo o prihodnosti. Velik napredek v sodelovanju s starši smo v letošnjem 

letu dosegli z različnimi oblikami sodelovanja, ko jim želimo pokazali delo in življenje na šoli. Odziv 

staršev ni dober le v prvi in drugi triadi, ampak tudi v zadnji triadi s poudarkom na izrednem 

pozitivnem odzivu predvsem staršev 9. razredov. 

 

Anket glede zadovoljstva v letošnjem letu nismo izvedli, saj ta po pregledu anket še nikoli ni bila po 

oceni manjša od prav dobre ocene, zato jo bomo izvedli na osnovi določenih dejavnikov, ki naj bi 

negativno vplivale na razvoj delovanja na šoli.  
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Sodelovanje s krajevnima skupnostma 

 

S krajevnima skupnostma Dob in Krtina odlično sodelujemo na vseh področ jih, kjer krajevni 

skupnosti potrebujeta pomoč, in sicer sodelujemo pri pripravi gradiv za glasila, pri pripravi različnih 

vrst proslav ali prireditev v krajih ali pri sodelovanju, ko postanejo krajani učenci in se želijo naučiti 

veščin s področja računalništva. Veseli smo, da se odzovejo tudi na naše aktivnosti in nam s 

sofinanciranjem posameznih dejavnosti ali nakupov pomagajo k dvigu kakovosti šole.  

Izredno dobro sodelujemo tudi z gasilci, ki nam vedno pomagajo v stiski ali so pripravljeni na akcijo 

v okviru evakuacije šole.  

Za korektno sodelovanje se zahvaljujem obema predsednikoma KS Dob in KS Krtina, kar je za šolo 

zelo pomembno, in  sicer predsedniku KS Dob ge. Mariji Ravnikar in predsedniku KS Krtina g. 

Avscu. Veseli smo, da se ga. Ravnikar velikokrat udeleži naših proslav ali prireditev, kar pomeni 

potrditev in sprejem dejavnosti na OŠ Dob. 

 

    
Sodelovanje z ustanoviteljem 
        

V koledarskem letu 2016 je bilo sodelovanje z ustanoviteljico Občino Domžale korektno razen na 

področju šolskih prevozov, saj še vedno nimamo povrnjenih vseh stroškov šolskih prevozov. Zaradi 

slednjega se je šola odločila prositi za pomoč Računsko sodišče in ob tem vložiti tožbo proti Občini 

Domžale za povračilo vseh nepovrnjenih stroškov na temo šolski prevozi po 56. členu ZOŠ. 

 

Sodelovanje z drugimi ustanovami 

 

V tem šolskem letu je šola preko aktivov ravnateljev sodelovala s šolami v bližnji okolici, z Univerzo 

Ljubljana, predvsem s Filozofsko in Pedagoško fakulteto, in sicer pri izvajanju pedagoške prakse za 

študente omenjenih fakultet, ki jih je iz leta v leto več, kar potrjuje dobro, razvojno delo strokovnih 

delavcev OŠ Dob. 

Med šolskim letom smo se povezovali in sodelovali še z zunanjimi institucijami: Knjižnico Domžale, 

Zavodom za šolstvo in šport, Aktivom ŠSD Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš in Trzin, 

Zavodom za zaposlovanje, Uradom za delo, Centrom za socialno delo, Centrom za mlade 

Domžale, Zdravstvenim domom Domžale, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše 

Ljubljana, Zavodom za slepo in slabovidno mladino, z drugimi osnovnimi šolami, ZPM Slovenije in 

ZPM Domžale, Okrožnim tožilstvom Domžale, IC IZIDA Ljubljana in drugimi. 

Sodelovanje je bilo tekoče in uspešno predvsem preko pedagoginje Andreje Flerin Majcen. Izredno 

močno je bilo sodelovanje za izobraževanje strokovnih delavcev s podjetjem Kadis in Šolo za 

ravnatelje. 
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7 OPREMA: učila, učni pripomočki 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport tudi v tem šolskem letu 2016/17 na točki učil 

in učnih pripomočkov in izobraževanja ni varčevalo in nam je namenilo sredstva na osnovi točno 

določenih izračunov, kar pa ni dovolj za vse potrebe, ki jih narekuje dobro delo šole. Nakup učil in 

učnih pripomočkov je bil izveden na osnovi skrbnega načrtovanja, vendar smo še vedno 

podhranjeni predvsem v številu računalnikov, diaprojektorjev in opreme za ozvočenje v povezavi z 

urejanjem tehnologije za uravnavanje točnosti ure. Strokovni aktivi so na osnovi potreb napisali 

želje za nakupe, ki so se oz. se bodo izpeljali na osnovi prioritetne vrste.  

 

VZDRŽEVALNA DELA na matični in podružnični šoli 

Pred začetkom šolskega leta 2016/17 smo v času počitnic uspeli opraviti naslednja dela in nakupe 

opreme: nakup ozvočenja, računalnikov, projektorjev, igrala za šport na razredni stopnji, miz in 

stolov v učilnici in v jedilnicah, saj se je število učencev močno povečalo. Nujna dela so bila 

povezana z dotrajanim vhodom v matično šolo v I. triadi (asfaltiranje, novi robniki, novo odtekanje 

vode, celotna menjava luči zaradi nevarnega odpadanja delčkov luči na veh hodnikih matične šole 

ter beljenje prostorov, kjer so bile luči zamenjane, beljenje nekaj učilnic in zamenjava police v 

učilnici geografije, nakup klime za poslovno sekretarko, saj ima v pisarni previsoko temperaturo, 

čiščenje vseh stekel na šoli ter nekaj nakupov opreme za prenos hrane iz matične šole na PŠ 

Krtina in še drobna ostala dela). 

 
 
 
8 NOTRANJE REVIDIRANJE IN INŠPEKCIJE  
  

Notranje revidiranje je bilo izvedeno na osnovi zakonske določbe, ki nam zapoveduje revidiranje 

poslovanja z določenega področja.  

Sanitarna inšpekcija, ki se ukvarja s kuhinjo, čistočo, primernim shranjevanjem , je v skladu z 

zakonodajo periodično pregledovala obe stavbi, predvsem področje kuhinje in opozorila osebje na 

določene manjše pomanjkljivosti, ki so bile vezane predvsem na ustrezno skladiščenje suhe 

posode. Kuhinja je majhna in glede na povečano število obrokov je težko še najti prave prostore za 

njihovo skladiščenje. Glede na pogovore in pregled praznih mest težave uspešno rešujemo.  

 

Ministrstvo za finance – odgovorno za notranje revidiranje je vodstvo zaradi še vedno neplačanih 

šolskih prevozov po 56. členu ZOŠ obiskalo v mesecu maju in ponovno ugotovilo, da šola lahko le 

s tožbo uveljavi svoje pravice.  
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V mesecu marcu 2017 je, kljub nasprotovanju in zapisanimi argumenti s strani šole, nova zunanja 

revizija naročena s strani Občine Domžale napisala novo revizijsko poročilo kot pregled poslovanja 

na temo šolski prevozi. Slednji so bili s strani Občine Domžale sprejeti. Toda  novih ugotovitev na 

šoli ne sprejemamo, ker so napisane in sprejete na osnovi nepravilno izračunanih in pregledanih 

osnov. Nestrinjanje in razlago argumentov smo poslali na Občino Domžale takoj po sprejetju 

revizijskega poročila, vendar smo pri Občini Domžale naleteli na gluha ušesa.  

 

 

 

9 IZOBRAŽEVANJE 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport nam je v šolskem letu 2016/17 namenilo 

vsa sredstva, ki izhajajo iz medsebojnega sodelovanja, vendar jih izbiramo izredno preudarno in 

načrtno, saj so kotizacije za posamezna izobraževanja kar visoke.  

Izobraževanja na šoli so potekala tudi v obliki pridobivanja znanj za delo z e-dnevnikom in e-

redovalnico programa Lopolis, za izboljšanje prenosa informacij na spletno stran, vzdrževanje 

dobre šolske klime in zdravja vseh delavcev na šoli skozi izobraževanja v obliki ekskurzij na temo 

'premagovanje stresa pri pouku' in jih nadgradili z individualnimi izobraževanji. Šola je glede na 

finančna sredstva sofinancirala izobraževanja, če je bilo plačilo prenočišča ali kotizacije visoka. 

Nezadovoljstva glede na skupen dogovor ni bilo, saj vsi skrbimo za svoj osebni profesionalni 

razvoj. 

 
 
HOSPITACIJE strokovnih delavcev  

 
so bile v šolskem letu 2016/17 manj pogoste, saj so imeli strokovni delavci precej dela z 

implementacijo projektov BUS, Razredništvo, aktivnega učenja NTC dr. Ranka Rajovića v povezavi 

z gibanjem med VID. Uspešnost omenjenih projektov je zapisano kot del poročila o uresničevanju 

naših aktivnosti v šolskem letu 2016/17. Aktivno vlogo pri realizaciji vseh projektov in iskanju novih 

oblik in metod dela za učence in motivacija strokovnih delavcev mi je onemogočila aktivnejšo vlogo 

v obliki hospitacij. Toda glede na pozitiven odziv staršev po roditeljskem sestanku v mesecu 

februarju, po spremembah bralnih sposobnosti učencev v 3. razredu in dobrih rezultatih učencev 

na NPZ sem kot ravnateljica prepričana, da moji kolegi in kolegice dobro opravljajo svoje delo v 

dobro učencev in z upoštevanjem vsega dogovorjenega.  

Izredno pozornost sem še vedno, kot sem zapisala, namenila predvsem uporabi delovnih zvezkov 

in izvajanju vseh že omenjenih projektov.   

Posebno pozornost sem namenila začetnikom in učiteljicam, ki so se pripravljale na strokovni izpit, 

ter spremljala izvajanje projektov Bralna pismenost, Kakovost in Razredništvo. Pohvala vsem za 

izredno korektno, zelo motivacijsko izpeljane hospitacijske ure, ki sem jih vseeno opravila in so mi 
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kot ravnateljici v ponos in potrditev, da se kakovostno delo na šoli kontinuirano nadaljuje. 

Hospitaciji pri pouku je vedno sledil kratek razgovor, namenjen uri in delavčevi poklicni karieri, kar 

sem v letošnjem letu povezala še z ocenjevanjem in letnimi razgovori z delavci, ki prinesejo oceno 

delavčeve uspešnosti. Neuspešnih hospitacijskih ur v preteklem šolskem letu ni bilo. Na šolo vsako 

leto v sodelovanju z različnimi pedagoškimi fakultetami prihajajo študentje na prakso s področja 

pedagogike, glasbe, športa, biologije, kemije in razredne stopnje. Število le teh iz leta v leto raste 

prav zaradi kakovosti dela na OŠ Dob. 

 

Letne razgovore z vsemi delavci sem opravila v celoti in so del gradiva osebnih personalnih map. 

Posamezniki so pri razgovorih opozorjeni glede nedoseganja delovne uspešnosti, kar v večini 

povzroči pozitivno spremembo razen pri nekaterih, kjer pa so potrebni nenehen nadzor in 

opozorila.  

 

Zaključim lahko, da so učitelji strokovni, profesionalni s pravim odnosom do učencev in v 

veliki meri dosledni do učencev in staršev do meje, ki jo določa naša profesionalnost. 

 

 
 

 
10 SKLEP 
 

Z velikim veseljem ugotavljam, da je letošnje leto ponovno zelo uspešno leto. Vzroke za uspešnost 

kot ravnateljica vidim v dobrem delu velike večine sodelavcev 

Kot ravnateljica sem resnično ponosna, da je glavnina zaposlenih na šoli zelo pozitivna, 

pripravljena na delo in pozitivne spremembe.  

 

Dobra klima se torej še vedno čuti, kar nam potrjujejo tudi sodelavci, ki so zaposleni za 

določen čas zaradi bolniških ali porodniških odsotnosti. Dobro klimo ustvarjamo vsi in jo 

preko določenih pozitivnih drobnih aktivnosti vzdržujemo in krepimo. 

 

Ta poročilo je dokument, s katerim se ob koncu šolskega leta preveri izvajanje programa, ki je 

zapisan v Letnem delovnem načrtu ter določen z zakonom in izvršilnimi predpisi. Poročilo o 

izvajanju LDN 2016/17 je pripravila ravnateljica Barbka Drobnič, pri čemer si je pomagala s poročili 

o izvajanju posameznih dejavnosti in služb v elektronski obliki, zapisniki sej organov šole in 

pedagoško dokumentacijo.  

 

Dokument je namenjen vsem delavcem OŠ Dob, članom Sveta šole OŠ Dob ter članom Sveta 

staršev in Občini Domžale. 
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Poročilo o izvajanju Letnega delovnega načrta je formalno potrjeno, ko ga sprejme Svet šole in ga 

podpišeta predsednik Sveta šole in ravnateljica šole. 

 
 
Dob, september 2017 
 
 
 
Predsednica Sveta šole OŠ Dob:                                                 Ravnateljica:               
Katja Satler                                                                               Barbka Drobnič 


